
■ ȚJ’WT W1 BW Tiy,\TF. TĂCUT VNlTl-VATf

xa

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sportdin R.P., Romind
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Anul XVI — Nr. 3747 ★ Simbătă 31 decembrie 1960 * 8 pagini 25 bani

6INDURI PENTRU 1961
din 

mult Central al Uniunii 
Muncitor, felicităm 
tinerii noștri spor- 

rezultatele frumoase 
intrlecerile sportive

Cîtitec pentru Republica
Ești codană, valră-n veacuri legendară, 
Reavăn e pămîntul, fierul nou îl ară. 
După vîrsta crudă nu ai trup de horă 
Dar îți saltă vremea anul într-o oră. 
Boiul crud de fală zările îl cheamă, 
Și pe calzii umeri ți-ai lăsat maramă, 
Nu-i din Gorj, din Argeș, borangicul lunii. 
Nu-l țesură-n stratul norilor lăstunii, 
Nici făpturi de-albastră ceață din povești j 
E marama albă de la Săvinești
Unde cîntă-n fire de păianjen, strune, 
Alăuta vieții noi spre nopți străbune 
Și ți-a pus Bicazu-n deget țară-fată 
Drept inel barajul cu o nestemată; 
Zestrea ți-uș cînta-o, zestrea care crește, 
Dar sărac mi-e graiul și-am puține „dește" 
Tot ce e adaos împlinit să număr, 
Cînd porți uriașă soarele pe umăr.

Radu BOUREANU

In numărul de azi

Turneul fotbaliștilor 
noștri in Brazilia

*

Ancheta noastră

Cei mai buni sportivi 
romini ai anului 1960 $-

Adaptare ilustrată 
după romanul

IIHimiil meri

e întreg cuprinsul patriei, 
oamenii muncii de la o- 
rașe și sate întîmpină 

\nul Nou cu importante succe
se, realizate sub înțeleaptă con
ducere a partidului nostru iu
bit, în măreața operă de desă- 
vîrșire a construcției socialis
mului.

Parte integrantă a revoluției 
culturale inițiată și condusă de 
partid, cultura fizică și sportul 
au cunoscut în anul 1960 o im
portantă dezvoltare.

Muncind pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, 
Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport a pus și în acest an în 
centrul activității sale proble
ma angrenării unui număr tot 
mai mare de oameni ai muncii 
în practicarea sportului — iz
vor de sănătate și putere. Anul 
1960 a fost bogat în competiții 
de masă, care s-au bucurat de 
o largă participare.

Concursul cultural-sportiv al 
tineretului ca și tradiționalele 
întreceri sportive de masă, cum 
sînt crosurile organizate cu pri
lejul lui 1 Mai și 7 Noiembrie, 
„Cupa Agriculturii" și „Cupa 
Moldovei" au reunit la start în 
acest an peste 4 milioane de 
oameni ai muncii, tineri și vîrst- 
nici, depășind cu mult cifrele 
anului trecut. Gimnastica în 
producție, care se bucură de tot 
mai multă apreciere din partea 
oamenilor muncii, pentru efec
tele sale binefăcătoare, s-a ex
tins în acest an în 375 de în
treprinderi. față de 130 în anul 
trecut, angrenînd zeci și zeci de 
mii de muncitori în practicarea 
zilnică a exercițiilor fizice în pau
za pentru gimnastică. Campio
natele asociației sportive, orga
nizate în toate anotimpurile și 
la tot mai multe ramuri de sport 
au intrat în tradiția majorității 
asociațiilor sportive. Mișcarea 
de cultură fizică și sport nu
mără la sfîrșitul anului 1960 
peste 2.500.000 de membri, care 
activează în cele peste 10.000 
de asociații 
șe și sate.

Mărturie 
partidul și 
mișcării sportive stau și frumoa
sele baze sportive reamenajate 
sau date în folosință în acest an: 
stadionul „23 August" din lași 
stadionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ și sala sporturilor din 
Gluj, sala de sport de la Reși
ța, stadionul din Hunedoara 
precum și alte numeroase tere-

sportive de

vie a grijii 
guvernul o

la ora-

pe care 
poartă

nuri de sport în toate regiunile 
țării.

Importante succese au fost 
realizate și în domeniul spor
tului de performanță, ca urmare 
firească 
bazei de 
pregătire 
fruntași 
tehnice sportive. Peste 3.800 de 
sportivi cu clasificare superioa
ră activează azi în cele 37 de 
cluburi sportive existente și în 
marile asociații sportive. Prin
tre ei sînt 40 de maiștri etne- 
riți și mai bine de 800 de maeș
tri ai sportului, care au adus 
o contribuție de seamă la rea
lizarea unor rezultate de presti
giu în arena sportivă interna
țională. Astfel, în anul 1960 
sportivii noștri au doborît 4 
recorduri mondiale și 2 recor
duri europene, cucerind 2 titluri 
de campioni mondiali, 2 euro
pene și 15 balcanice. Alte nu
meroase recorduri republicane 
au fost egalate sau mult depă
șite. Se cuvine subliniată per
formanța handbalistelor noas
tre, care au cîștigat titlul mon
dial pentru a doua oară conse
cutiv.

Rezultate remarcabile au mai 
obținut sportivii noștri la Cam
pionatele europene feminine de 
canotaj academic, la Campiona
tele europene de tenis de masă, 
la Balcaniada de lupte, la în- 
tîlnirile internaționale de călărie, 
precum și în diferite întîlniri 
interțări la polo, gimnastică 
fete, box, scrimă fete, fotbal 
juniori ele.

Un eveniment sportiv de sea
mă al 
victoria 
noștri 
Eranței, 
puternică din lume.

Recent, la campionatele mon
diale de volei din Brazilia, 
chipa masculină a R.P. 
s-a clasat pe locul 111, 
Uniunea Sovietică și iR.S. 
slovacă.

fn cea mai importantă 
petiție sportivă a anului 
— ediția a XVI l-a a Jocurilor 
Olimpice de la Roma, sportivii 
romîni au cucerit 3 medalii de 
aur, una de argint și 6 de bronz. 
Astfel, cu toată participarea 
mult mai numeroasă șj mai va
loroasă decît cea de la ediția 
precedentă, țara noastră s-a 
clasat pe locul 10 din 84 de na
țiuni participante, conlirmind 
prestigiul cucerit la Melbourne,

a creșterii continue a 
masă, a nivelului de 
a sportivilor noștri 

și a muncii cadrelor

anului 1960 a lost și 
repurtată de rugbiștii 

asupra reprezentativei 
considerată cea mai

e- 
Rotnîne 

după 
Ceho-

com-
196(1

Pentru buna pregătire, rod al 
unei munci perseverente și în
delungate, pentru ...............
fierbinte de care : 
dă în întrecerea 
premă, numeroși 
tași, antrenori și 
tost decorați cu 
și medalii ale 
semn al dragostei și prețuim 
cu care poporul muncitor îi în
conjoară pe toți acei care re
prezintă cu cinste culorile spor
tive ale patriei.

Cu prilejul celor peste 260 de 
întîlniri internaționale Ia care 
au participat și în care au ob
ținut frumoase succese, sporti
vii noștri și-au adus contribu
ția la cunoașterea și apropierea 
între popoare, la promovarea 
ideilor păcii și coexistenței paș
nice.

Cu ocazia diferitelor întîlniri 
internaționale, cum au fost 
Campionatele europene de ca
notaj academic fete de la Lon-

patriotismul 
au dat dova- 
sportivă su- 

sportivi frun- 
tehnicieni au 
înalte ordine 

R.P. Romîne,

(Continuare în pag. a 2-a)

orice om al muncii 
țara noastră urmăresc cu 
interes activitatea sportivă de pe 
stadioane și-mi pare rău că anii 
care md-au încărunțit tîmplele 
nu mă mai lasă să mă avînt în 
întrecerile de pe stadioane, ală
turi " 
însă 
nou 
mini 
nuu _ 
noastre dragi. Și, în anul 
trecut astfel de succese 
fost puține. Străbătând cu 
rile în lung și lat meleagurile ță
rii am deseori prilejul să văd 
minunate stadioane, construcții 
sportive, toate mărturii ale con
dițiilor create de partid mișcării 
de cultură fizică. Iată de ce cu 
prilejul Anului Nou trimit un în
demn tineretului sportiv pentru 
ca prin succese pe terenurile de 
sport să răspundă grijii părin
tești pe care i-o poartă partidul 
nostru iubit.

de cei tineri. Mi se umple 
inima de bucurie la fiecare 
succes pe care sportivii ro

ii obțin, ridicînd 
prestigiul sportiv al patriei 

care a 
nu au 
trenu-

ȘTEFAN LUNGU 
mecanic de locomotivă, 

Erou al muncii socialiste
★
noului an, urez 
pe întreg cuprin
și însemnate suc- 

sportivă de

Cu prilejul 
sportivilor de 
sul patriei noi . 
cese în activitatea 
mase și de performanță.

în țara noastră, prin grija Par
tidului și guvernului, sînt create 
toate condițiile pentru ca oame
nii muncii să facă sport, să-și 
întărească sănătatea.

In anul care vine, și mai mulți 
oameni ai muncii pe terenurile 
de sport !

ELENA LASCU
Vicepreședinte al Consiliului 

Central al Sindicatelor

Sfîrșit de toamnă. Barajul, imensul baraj de la poalele 
Ceahlăului s-a înălțat semeț ca un munte. In jurul lui roiesc 
albine harnice. Se finisează detaliile acestui colos de fier 

și beton. Umbra pe .care o proiectează zidul nesfîrșit îmbrățișează 
vechea albie a Bistriței...

Ies muncitorii din schimb. Lă
cătușii din brigada utcmistului 
M ihai Anica sînt veseli ca-ntot- 
dcauna. Astăzi au realizat 
mult decît ieri.

— Nu mergi spre casă, 
hai ?

— Mergefi voi înainte. Eu

mai

Mi-

mai 
rămîn puțin. Vă ajung din urmă...

Lîngă uriașa macara, surprin
zătoare prin sprinteneala mișcări
lor, privirea poate cuprinde pînă 
hăt-departe lacul și crestele mun
ților. Iarba mai păstrează pe a- 
locuri rouă nonfii. Pe podul de plu
te se scurg convoaie de mașini. 
Portul este în fierbere. Călătorii se 
pregătesc să străbată drumul fără 
pulbere. Și din această activitate 
trepidantă te desprinzi pentru cî-

teva clipe sub avalanșa gînduri- 
lor. Momente de reverie. Apoi, cli
pe de destăinuire. In acest cadru 
inedit mi-am scris reportajul. De 
fapt nu l-am scris cu. L-a scris 
chiar eroul principal al acestei 
povestiri adevărate, des întîlnită, 
dc-altfel. în viața nouă a tării 
noastre...

„La Dobreni, prin părțile Pietrii 
Neamțului, unde am văzut lumina 
zilei, oamenii iubesc din totdeauna 
munca. Cu taica și cu ceilalți 
frați roboteam din zori pînă din
colo de cumpăna nopții. încercam 
cu toții să ieșim la liman. Uneori 
reușeam, alte ori nu. Mămăliga 
nu aburea în fiecare zi pe săraca 
noastră măsuță. Greutățile anilor 
negri dinainte și din timpul răz
boiului nu ne-au învins. Apoi, au 
venit anii puterii populare. Rînd 
pe rînd — mai înlîi Constantin,

Cu ocazia noului an, în numele 
Comitetului ' ’ “
Tineretului 
călduros pe 
tivi pentru 
realizate în 
interne și internaționale, în pre
gătirea lor generală.

în noul an le dorim succese și 
mai frumoa.se în ridicarea mă
iestriei lor sportive, In pregăti
rea lor politico-ideologică.

Fie ca anul 1961 să le aducă 
tinerilor noștri sportivi noi suc- 
ci3.se în muncă și sport.

PE URMELE
LUI... i960

*
Iniîlnire cu eroii 
anului sportiv 

1960

(Continuare în pag. 4 2-a)

NICOLAE ROMAN
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor
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Din traista lui 
Moș Gerild

Ultimele scrisori ale anului
Neobosiții noștri colabora tori, corespondenții voluntari, 

ne trimit zilnic nenumărate știri 
Din teancul de scrisori primite 
de mai jos:

de pe întinsul patriei, 
la redacție am ales pe cele

Campion al asociației 
sportive

din zi în zi numărul 
care participă au en- 
la diversele competiții

Crește 
tinerilor 
tuziasm 
organizate de asociațiile spor-_ _ _ _ _ _ _ _ „_ _ .

iive. Astfel, consiliul asociației 
Mecanizatorul de pe lingă 
școala profesională de mecanici 
agricoli din Roșiorii de Vede, 
a organizat concursuri pentru 
cucerirea insignelor „Campion 
al asociației sportive" și „Cel 
mai bun sportiv din 10". Din
tre cei peste 250 de elevi par- 
ticipanți la aceste întreceri, 12 
au reușit să obțină insigna de 
„Campion al asociației spor
tive" iar 32 insigna de „Cel 
mai bun sportiv din 10".

Gomei Stănescu-coresp.
apoi eu, pe urmă și ceilalți doi 
frați — ne am înscris la școli pro
fesionale. Am devenit lăcătuși. 
Surorile noastre — Elena și Vio
rica — au plecat și ele la școli. 
Im oraș am găsit mulți, foarte 
mulți prieteni. Am învățat multe. 
Mai ales în organizația U.T.M. 
— ai cărei membri sîntem toți. 
Constantin este membru de par
tid Prin aspirațiile noastre, 
munca și credința noastră 
i torul luminos al patriei 
cu toții comuniști* .

Mihai Anica s-a oprit, 
rea i se plimbă pe crenelurile ba
rajului pînă la îmbucătura 
stîncă. Apoi, continuă.

„Cînd am terminat școala 
nise și vremea milităriei. Anii 
trecuți cătană nu s-au scurs 
zadar. Am învățat multe. Am 
țeles că țara cunoaște prefaceri 
uriașe. Că numai un om de ni
mic 
fără 
este

Toate familiile s-au unit 
în gospodăria colectiva

prin 
în vi- 
sîn tem

Privi-

din

ve- 
pe- 
în 

în-

Că numai
poate sta țintuit locului 

să pună umărul acolo unde 
mai greu. Am auzit atunci

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

Sătenii din comuna Deleni,- 
raionul Vaslui, au sărbătorit 
de curînd un eveniment im
portant : comuna lor a fost în 
întregime colectivizată. Cele 
aproape 1.100 de familii de ță-' 
răni și-au unit bucuroși fîșiile 
de pămînt în cele două gospo
dării agricole colective.

Tinerii sportivi au constituit 
exemple mobilizatoare. Victor 
Spiridon, Vasile Chișcă, Va- 
sile Crăciun și multi alji spor-: 
tivi an discutat cu părinții, nH 
dele și numeroși consăteni, con-ț 
vingîndu-i de avantajele co-? 
lectivei. Numai în cursul lunii 
decembrie au făcut cereri de 
intrare în gospodărie peste 700 
de familii. Astăzi întreaga co
mună a pornit pe drumul bek 
șugului și fericirii

.V, Vasiliu-coieyfr

frumoa.se


DE ZIUA REPUBLICII
C u fiecare an ce trece, noi înțele

suri îmbogățesc semnificația 
sărbătoririi proclamării Repu

blicii Populare Romine. Ele își au ră
dăcina în lupta pentru libertate și in
dependență națională dusă cu eroism 
de poporul romîn de-a lungul veacu
rilor, în neuitatul an 1944, cînd, îm 
condițiile ofensivei vijelioase a Arma
tei Sovietice, partidul nostru a pre
gătit, orgaiiisat și condus insurecția 
armată victorioasă.

Adevăratul sens al proelamării Re
publicii Populare Române nu înseam
nă numai aruncarea îa lada cu gu
noi a lestului care stînjenea drumul 
spre construirea unei vieți și un vii
tor nou ci, în înțelesul nou, RE
PUBLICA POPULARĂ ROMI Na în
seamnă înlăturarea unei monarhii o- 
dioase și urîte de popor. în jurul că
reia se grupaseră toate forțele reacțio
nare care urmăreau, cu sprijinul im- 
periafismullii străin, dez ănțuirea unui 
nou război civil, înseamnă cucerirea 
puterii depline de către popor, instau
rarea dictaturii proletariatului, posibi
litatea trecerii la cea de a doua etapă 
a revoluției populare — revoluția so
cialistă. Fără partid, fără conducerea sa 
încercată, succese'e de care ne bucu
răm astăzi n-ar fi fost cu putință. 
Pentru dezvoltarea mai departe 
a țării pe drumul revoluției poipu-

Gînduri pentru 1961
(Urmare din pag. 1)

frumoase legate de anul 1960. Nicio
dată țara noastră n-a avut campioni 
atît de tineri ca Florin Gheorghiu și 
Alexandra Nicolau. Niciodată prezen
ta șahiștilor romîni peste hotare rut 
s-a făcut atît de mult simțită. Două 
dintre jucătoarele noastre fruntașe se 
numără astăzi printre candidatele la 
Uliul mondial.

Succese de seamă au fost obținute 
tn dezvoltarea de masă a mișcării șa- 
histe. Tot mai muiți tineri din țara 

spori al

Executiv 
Capitalei

amintiri

și mai

lar-e, pentru înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste trebuia lichidată 
însă o piedică serioasă în calea aces
tor transformări — monarhia. Și așa 
cum a arătat tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej „Nu era cu putință să conso
lidezi puterea oamenilor muncii atîta 
vreme cît în fruntea statului se af'la 
cei mai mare moșier și unul din cei 
mai bogați capitaliști ai țării, care 
păstra o însemnată parte a puterii de 
stat". Sub conducerea partidului și 
numai sub a lui, am izbîndit și la 23 
August și la 30 Decembrie! Sub 
conducerea lui am lichidat definitiv cla
sele exploatatoare, am creat o indus
trie puternică, țărănimea muncitoare 
s-a convins de avantaje'e agriculturii 
socialiste, am lichidat ignoranța, con- 
struindu-ne o viață și o cultură cu un 
conținut nou. Sub steagul încercat, 
atotbiruitor al partidului mai uniți și 
mat organizați ca oricînd, 
struit baza economică a 
sociale, baza economică 
lui.

Congresul al II Mea 
Muncitoresc Romîn,
și adoptat Directivele cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale a R. P. R. pe anii 1930—1905 
și la programul economic de perspec- 

am con- 
noii orînduiri 
a socialismu-

al Partidului 
care a dezbătut

eu prilejul Noului 
salut tuturor spor- 

urîndu-le ca în 
să obțină succese tot mai

anul 
mari

leotivă, adresez
An un călduros 
tivilor noștri, 
1WI " /
pentru gloria sportivă a patriei noas
tre iubite.

ION NEGO1ȚĂ
președintele G.A.C. „11 

comuna P -liea, regiunea
Iunie"
Galați

noapteanul care se prezintă la 
premieră, doresc ca de la uver- 
pînă la final, sportivii noștri să

In 
în... 
tură . 
recolteze, din nou, pentru performan
țele lor aplauze la... arenă deschisă

Bis. Mi!
Bis, Pirvulescu t
Bis, Li aI
Și toți

prejos >
ceilalți, tiu vă lăsați mal

iON DACIAN 
artist emerit

★
anul 1961 să aducă 

pe care le așteptăm de 
Mă glndesc intîi la fot-

cu.Doresc 
acele lucruri 
multă vreme, 
bal; cred cu măsurile luate, printre 
care și acest turneu al selecționatei 
Bucur eștiu'Mi în Brazilia, vor da re
zultatele scontate. Am scris de multe 
ori că nu trebuie să ne speriem de 
înfrîngeri și că schimbul de experien
ță cu echipe străine este întotdeauna 
binevenit.

Mi-ar place să aud de cit mai mul
te victorii ale reprezentativelor repu
blicii noastre în întîlnirile 
(ionale pe care le vor susține 
următor.

In mod special am să-i fac 
atletei' lolanda Balaș, căreia îi doresc 
mult visatul 1,90 și, dacă se poate, 
încă cițiva centimetri în plus. Rapi
dului — copilul meu de inimă — mă
car un loc 3 la sfirșitul campionatu
lui, și spectatorilor (mă gîhdesc din 
nou la 
bune.

intema- 
tn anul

o urare

fotbal) cit mai multe mecruri

EUGEN BARBU
scriitor

Spre noi succese în noul
zarea mișcării de cultură fizică și 
sport.

Ei trebuie să muncească și mai ho
tărî! pentru ridicarea calitativă a pro
cesului de instruire și a performanțe
lor, la nivelul cerințelor actuale âle 
sportului mondial.

In scopul atragerii unui număr tot 
mai mare de oameni ai muncii pe te
renurile de sport, consiliile U.C.F.S. 
și ale asociațiilor sportive vor dă o 
atenție sporită, vor asigura o și mai 
mare amploare competițiilor sportive 
cu caracter de masă, care trebuie să 
se desfășoare organizat, în tot cursul 
anului. O atenție deosebită trebuie să 
fie acordată caracterului recreați v- 
atractiv al activității sportive, precum 
și angrenării unui număr sporit de 
femei în practicarea sportului — sar
cini de primă importanță în dezvol
tarea continuă a bazei de masă a 
sportului.

Creșterea simțitoare a performanțe
lor sportive, în raport cu rezultatele 
obținute pe plan mondial, va trebui 
să preocupe consiliile U.C.F.S., federa
țiile și cluburile sportive. Inlăturind 
formalismul ca și lipsa de preocupare 
si ră'SOunde.re care mal driniiie în

tivă pe următorii 15 ani a deschis pa
triei noastre posibilitatea dezvoltării 
într-un ritm fără precedent.

Nicicînd țara noastră nu a avut 
perspective mai mărețe. Exploatații de 
altădată construiesc astăzi centrale 
electrice. viaducte și laminoare, 
turnătorii și oțelării. Și așa cuim s-a 
subliniat de la tribuna Congresului 
„Patria noastră va deveni în urmă
torii 10-15 ani o țară industrială dez
voltată, cu agricultură multilaterală 
și de înaltă productivitate; bogățiile 
ei, puse în valoare de oamenii muncii, 
vor permite trecerea treptată de la 
principiul repartiției după muncă la 
repartiția după nevoi, asignrînd între
gului popor condiții de viață demne 
de epoca socialismului victorios și a 
construcției comunismului".

Da 1 A crescut prestigiul 
politic al țării' noastre. A 
mod deosebit prestigiul ei

succesele pe drumul 
datorăm recunoștință 
că sportul, altădată 
exploatatoare. a fost 

ranguil de activitate

economic, 
crescut în 

___ ______ ,___ internațio
nal. Republica Populară Română. aa 
stat, a crescut în ochii întregii lumi 
prin fermitatea cu care apără pacea 
și prietenia între popoare. La O.N.U., 
la UjN.E.S.C.O., în numeroase con
grese și conferințe internaționale gla
sul ,patriei noastre este ascultat și 
prețuit. în frontul unit al țărilor so
cialiste, în fruntea căruia se află Uniu
nea Sovietică, poporul romîn, sub 
conducerea partidului, pășește cu mân
drie și încredere, însufleții de trium
ful cauzei comunismului, mereu îna
inte.

Partidului, părintelui nostru iubit, 
îi datorăm toate 
vieții noi; Lui îi 
și pentru faptul 
apanajul claselor 
ridicat acum ia 
de mase constituind parte integrantă 
a culturii socialiste.

Condițiilor materiale create 
carii sportive de către partidul 
drag trebuie să-i răspundem 
succese în activitatea noastră, 
și remarcabile performanțe care să ri
dice continuu gloria sportivă a patriei. 
Marea fericire a poporului constă în 
munca susținută, plină de abnegație, 
în lupta conștientă, neobosită, pentru 
traducerea în viață a mărețelor sar
cini trasate de partid, pentru înflori
rea continuă a patriei.

rniș- 
n o sirii 

cu noi 
cu noi

I
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de liicaz. Mi s-a umplut inima de bucu
rie că în Moldova noastră — ținută se
cole de-a finelui în bezna neștiinței și 
a sărăcvei — se înalță uriașe construc
ții. Am hotărît : trebuie să lucrez la 
hidrocentrală ! Și munca mea va ajuta 
la transformarea apelor Bistriței Tntr-o 
seînteie puternică. Cu 6 ani în urmă am 
venit pe aceste meleaguri doar cu expe
riența anilor de școală șj stîngăcia celiii 
ce bate pentru primă oară la poarta ade
văratei vieți. M-am așezat pe treabă. Co
muniștii de pe șantier mi-au- arătat din 
prima clipă încredere',

Și eu îi îndrăgisem ca pe taica. Cînd din 
entuziasm, din dragoste pentru lucrul 
meu pe care-l și vedem în trupul gigaiv- 
tului baraj, rătmîneam și după-amiază 
să lucrez,, ei mă „alungau" cu blîndețe : 
,,Du-te și cutreieră poterile munților, bate 
mingea pe teren, recreează-te și mîine 
cînd vei venii la lucru ai să fii și mai 
puternic !“ I-am ascultat. Nu-i vorbă 
că sportul îmi plăcea din timpul școlii. 
Făceam excursii, citeam, mergeam la ci-

cluburilor, vom putea lichida în anul 
viitor rămânerea în urmă a unor ra
muri sportive ca atletismul, notația, 
fotbalul, baschetul șa.

Cadrelor de antrenori și tehnicieni, 
sportivilor fruntași, le revine sarcina 
de cinste de a lupta neobosit pentru 
ridicarea de noi elemente talentate, 
de valoare, care să asigure Ia timp 
împrospătarea loturilor reprezentative, 
pentru educarea acestora în spiritul 
moralei comuniste. Lucrînd mai orga
nizat, pe baze temeinic științifice, po
trivit unor planuri de perspectivă în
tocmite pe o mai lungă perioadă de 
timp, secțiile cluburilor, antrenorii și 
tehnicienii vor putea astfel asigura 
succesele sportive viitoare în compe
tițiile internaționale și, îndeosebi, la 
viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice, 
care va avea loc la Tokio în 1964.

Garanția ridicării unor ramuri spor
tive rămase în urmă la nivelul dis
ciplinelor fruntașe, o constituie înde
plinirea în cît mai bune condițiuni a 
calendarului sportiv pe 1961, precum 
și întîlnirile internaționale care se vor 
desfășura anul viitor. Trăgînd învă
țămintele cuvenite din desfășurarea 
.Inm-rilnr Olîmnirf» rlp In Pnmn ci
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SpartaehiacSa de iarua a tineretului 

întrecerile sînt în plină
desfășurare

Elevii unei școli bucureștene se pregătesc să-și dea probele de schi. Aspect din 
ediția 195911960 a Spartachiadei de iarnă

Și în zilele acestea, cînd activitatea 
sportivă în aer liber s-a redus consi
derabil, viața sportivă a orașelor și 
satelor noastre pulsează din plin. Să
lile de sport și căminele culturale 
găzduiesc o pasionantă întrecere spor
tivă de mase: Spartachiada de iarnă 
a tineretului.

Acolo unde pregătirile au fost făcute 
din timp și cu multă atenție, primele 
rezultate nu au întîrziat să apară. 
Exemplele în această privință sînt 
nenumărate. Să amintim numai cîteva 
dintre ele: întrecerile tinerilor din ra
ionul Caransebeș, ale celor din Bol
dești, Pucheni-Moșneni, regiunea Plo
iești, ale muncitorilor de la „Ianoș 
Herbak" Cluj, ale tinerilor ieșeni, de 
la Bere Grivița, C.P.B., Semănătoarea, 
Utilaj Chimic, toate din București,

nematograf. Dar cel mai des puteam fi 
găsit pe terenul de fotbal. Acum cinci 
ani am începui să joc în echipa ,.Beto- 
nul-baraj” care activa în campionatul 
raional. Tot au ajutorul comuniștilor 
sportul a progresat în ritmul construc
țiilor. N-am văzut niciodată atîta lume 
pe stadion. Aruncînd clișeul sau alergînd 
pe pistă, lovind mingea sau e.xeciitînd 
încîntătaare figuri la aparatele de gim
nastică, tinerii veni-ți pe șantier din di
ferite coifuri ale țării s-au deprins cu 
această minunată activitate. Și dacă la 
început a fost nevoie să fie chemați să 
li se explice, apoi, veneau singuri și ză
boveau ore. întregi în atmosfera entuzias
tă a stadionului. Aveau dreptate cei vtrst- 
nici: după cîteva ceasuri de sport lu
cram mai ca- spor. De la categoria a IF-a 
de calificare, am devenit lăcătuș de ca
tegoria a 
ce în ce 
ochiul și
Oamenii
cu grijă, didactic chiar. De la un timp mă 
gîndeam tot mai des la satul meu. M au 
ghicit tovarășii nrei de lucru :

VTFa. Lucrul mi sc pur ca din 
mai ușor. Mi sc deprinsele 
mîna. Nu „furasem" meseria, 
îmi împart ă șean ciui o știntele

tiții internaționale din 1960 (Balca
niada de atletism, Balcaniada de 
lupte, Cupa Europei la fotbal etc.), 
spcrtiv-ii noștri au datoria să se pre
gătească și mai temeinic pentru ca — 
ridicîndu-și permanent măiestria spor
tivă — să obțină noi succese de pres
tigiu pe tărim internațional.

Sprijinului permanent acordat de 
partid și guvern lărgirii continue a 
bazei materiale a mișcării sportive, 
va trebui să-i răspundem cu o grijă 
sporită, mai ales în ceea ce privește 
păstrarea cit și folosirea rațională a 
tuturor mijloacelor materiale cu care 
este dotată mișcarea de cultură fizică 
și sport.

In prag de An Nou, răspunzînd con
dițiilor create, sportivii noștri își în
dreaptă gînduri.le lor de recunoștință 
către partid, către Comitetul său Cen
tral — în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — luîndu-și angaja
mentul ferm de a contribui prin acti
vitatea lor în producție și pe terenu
rile de sport la îndeplinirea sarcini
lor ce le revin în lumina documente
lor Congresului al Ill-lea al P.M.R., 
la creșterea continuă a prestigiului ctnn-rfîxr irrtarn'i+inn a 1 zii fv 

ale tinerilor din Baia Mare etc. s-au 
bucurat de o lângă participare.

Lipsa de zăpadă cit și a înghețului 
a făcut ca atenția organizatorilor să 
se îndrepte pînă acum asupra sportu
rilor de sală. Totuși, nu a fost negli
jată nici pregătirea materialelor ne
cesare pentru schi, patinaj și săniuțe. 
Consiliile asociațiilor sportive acordă 
o atenție 'deosebită reparării și con
fecționării cu mijloace proprii a mate
rialelor necesare practicării schiului,- 
patinajului și sportului preferat de 
pionieri ; săniușuî. Angrenînd cît mai 
mulți tineri dornici de a face sport 
în cadrul Spartachiadei vom reuși să 
întărim asociațiile noastre sportive și 
totodată vom oieri cît mai. mlilte cea
suri plăcute tineretului nostru.

NiCOLAE LUPU
instructor în Consiliul General

U.C.F.S.

— Măi Mihiu I Nu cumva ție îți zboa
ră gîndurile la vreo fetișcană din Do- 
breni ?

N-am răspuns nimic. Fi zic că am 
roșit.

— De ce n-o aduci aici ?
— O vrea oare ? am răspuns tot pe 

gînduri. Asta se întîmțila în ’511. Elena 
a vrut. A venit cu mine la liicaz și oa
menii au ghicit din bucuria care-mi la
mina fața dragostea ce i-o port. Om 
însurat, om serios ! Repetam la nesfîrșit 
aceste cuvinte. Cum s-o dovedesc ? Am 
muncit mai mult, mai bine. Intr-o zi mi 
s-a încredințat conducerea brigăzii ute- 
miste de lăcătuși; într-alta pe aceea de 
comandant al brigăzii de muncă patria- 
tieu. Am fost ales și în comitetul sindi
catului. Lenuța m-a întrebat : Cam o sS 
reușești tu să le faci pe toate bine ?

apoi mi-a spus cu grijă: să nu ne faci 
de rÎ91 llarajul se ridica văzînd cu ochii. 
Creatorii legendelor ar fi putut avea tn 
față expresia gîndurilor lor fantastica. 
Munca încordată ne absorbea. Nu uitam 
însă să no regenerăm forțele și cu aju
torul sportului. In echipă, pc postul de 
extremă dreaptă, mi-a fost însă mai greu 
ăS-mi realizez angajamentul: nu depin
dea numai de mine ci și de,, portarul 
echipei adverse. Și apoi nu eram nici 
Cacoveanu, nici Vușile Angliei sau l’îrc.ă- 
lab. Ne-am clasat pe locul 2 în cam
pionat-, la egalitate de puncte cu ,Ste
jarul”, dar cu un golaveraj mai slab. 
Atacanții., sînt de vină ! — spun apără
torii, dar dacă ei ar fi stăvilit mai multe 
atacuri ale echipelor adverse n-ar fi a- 
jutal In 1959 familia noastră s-a 
mărit : Marinela a luminat parcă casa. 
Ei am să-i povestesc cîndva o poveste 
adevărată; cum s-a născut lacul, cum s-a 
înălțat zidul între munți, cum a țîșnil pute
rea din apele Bistriței. Socot că aici, la Bi- 
caz, m-am născut cu adevărat l Printre 
comuniștii de pe șantier și cu ajutorul 
lor am cunoscut prețuirea muncii. Și 
cînd schelele vor dezvălui fața minunată 
a lucrului împlinit, voi pleca cu ai mei 
în alte locuri unde se clădește viitorul !
c « w a a • s < x * * ... , ,

Anul 1961 va trebui să însemne pen
tru sportul romînesc o nouă treaptă 
In ascensiunea sa spre culmile ierar
hiei internaționale, o confirmare a 
muncii rodnice ce se desfășoară în 
asociațiile și cluburile sportive de pe 
Entreg cuprinsul țării. îndrumați și 
educați de partid în spiritul patrio
tismului socialist, sportivii țării noas
tre vor lupta, în anul care vine, cu și 
mai multă ardoare pentru continua 
îmbunătățire a performanțelor. Spre 
noi victorii în anul sportiv 1961 1

DUMITRU DIACONESCU 
președintele Comitetului 
al Sfatului Popular al

★
Iubitorii șahului păstrează 

histe. Tot mai mulți tineri 
noastră îndrăgesc frumosul 
minții.

Tuturor le urăm izblnzi 
mari în anul care începe!

Prof. GH. MIHOC 
prorector al Universității 
„C. I. Parhon" București, 

membru, corespondent 
al Academiei R.P.R., 

vicepreședintele Federației 
Romîne de șah.

★
Tinerelul din gospodăria noastră ur- 

faărește ou mult interes întrecerile 
«țxirt Ailor care reprezintă culorile 
jscumpe ale Republicii, atît în țară cî/ 
$ peste hotare.

în numele tineretului iubitor al 
aportului din gospodăria noastră co-

(Urmare din pag. 1)

<dna, Turneul de juniori U.E.F.A. din 
Austria, Balcaniada de atletism de la 
Atena, Jocurile Olimpice de Ia Roma 
etc., sportivii romîni au contribuit din 
plin la strîngerea și dezvoltarea con- 
Jfractelor sportive internaționale, Ia pro
movarea prieteniei între tinerii din 
lumea întreagă, indiferent de rasă, de 
«bnvingeri politice sau religioase — 
expresie a politicii externe a partidului 
șl statului nostru.

Alături de sportivii țărilor socialiste, 
Sportivii noștri, prin comportarea și 
atitudinea lor demnă, au dovedit o 
înaltă educație, un fierbinte patrio
tism, caracteristic sportivului de tip 
nou.

Făcînd bilanțul realizărilor obținute 
In acest an, activiștii sportivi și spor
tivii noștri silit conștienți că în munca 
for a existat și o serie de lipsuri, că 
în noul an vor trebui să muncească 
și mai bine, cu mai mult elan, pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor tra
sate de Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.. din

Genele se zbat aidoma aripioarelor unui 
fluituraș. Copilul drăgălaș, sc face că 
doarme. Tatăl s-a prins bucuros în "1- 
ceastă joacă. Mama trebăluiește prin 
casă. Mută un scaun și face zgomot.

—Sst ! Marinela doarme...
Complice, tatăl a vorbit în șoaptă. Ma

rinela surâde facilitată. S-a luminat în
treaga încăpere.

— Nu dolm !
Mihai Anion îi'lenn ni Mnrincla au



0 propunere a secției unionale 
de fotbal înaintată la F.I.FJL

Zilele acestea, după cum anunță o 
telegramă TASS retransmisă de 
agenția Agerpres, forul de specia
litate din U.R.S.S. a făcut o intere
santă propunere Federației interna
ționale de fotual (F. I. F. A.). Pro
punerea se referă la unul din cri
teriile după care se alcătuiește un 
clasament și anume la golaveraj. Se 
știe că, obișnuit, cînd două echipe 
se află la egalitate de puncte, locul 
lor este determinat de golaveraj, adică 
de coeficientul rezultat din împărți
rea numărului de goluri marcate 
la numărul de goluri primite. Acest 
criteriu este aplicat în majoritatea 
țărilor afiliate la F.I.F.A.

Forul sovietic de specialitate pro
pune modificarea normelor în vigoare 
în sensul ca în caz de egalitate de 
puncte să nu se recurgă la gol
averaj, ci la diferența dintre numă
rul de goluri marcate și cel de goluri 
primite.

Acest criteriu de departajare a e- 
chipelor va fi pus în aplicare în 
campionatul unional din anul 1961.

TURNEUL SELECȚIONATEI CAPITALEI IN BRAZILIA
3 RAPID VA DISPUTA IN TURCIA 6 MECIURI IN 16 ZILE e CUM SE DESFĂȘOARĂ CAMPIONATUL 

ÎN BRAZILIA • NOUTĂȚI DIN ÎNTRECEREA DIN PRIMA LIGA A TURCIEI

Unds se va desfășura Turneul 
U. L F. A. de juniori

Am anunțat joi componenta ce
lor patru grupe ale viitoarei ediții 
a Turneului U.E.F.A. de juniori, așa 
cum au 
la sorți, 
U.E.F.A. 
bona. In 
hatărît <

fost stabilite, prin tragere 
de comisia de juniori 

în ședința sa de la Lisa- 
i cadrul aceleiași ședințe s-a 
ca jocurile Turneului, 

va avea loc între 28 
aprilie în Portugalia, 
șoare în următoarele 
bona, Porto, Coimbra, 
și Evora.

martie 
să se
orașe:
Braga,

care 
și 10 
desfă- 
Lisa- 

Leiria

Primele zile ale anului nou vor 
găsi peste hotare două echipe romî- 
nești de fotbal. Cititorii noștri le cu
nosc. Este vorba, în primul rînd, de 
selecționata orașului București.

In al doilea rina, e vorba de Rapid 
București, oare se pregătește de ple
care în turneu în Turcia. La 2 ianua
rie, echipa clubului din Giulești va 
porni pe ruta Izmir—Ankara—Ada
na—Istanbul, pentru a înfrunta cîteva 
din formațiile turce din prima ligă.

Două turnee extrem de importante, 
care vor contribui la stabilirea unor 
contacte utile cu fotbalul din alte țări 
și la cunoașterea fotbalului din patria 
noastră, peste hotare.

★
In rîndurile de mai jos vom da, în 

legătură cu aceste turnee, cîteva date 
interesante privind fotbalul din Bra
zilia și Turcia.

De numele Braziliei iubitorul de 
sport asociază, în mod obișnuit, faima 
fotbalului brazilian, titlul mondial cîș- 
tigat în 19.58 la Stockholm, numele 
marilor vedete Pele, Didi,' Qarincha, 
Santos etc

La -citirea numelor celor trei lo
calități unde va juca zilele acestea 
Selecționata Capitalei, poate că mulți 
au rămas nedumeriți. Orașe ca: 
Recife, Maceio și Aracaju nu 
au rezonanța celor cunoscute, Rio de 
Janeiro, Sao Paolo, Santos, Bahia, 
frecvent citate în lumea fotbalului in 
ternațional. E adevărat că fotbalul 
din aceste ultime orașe a tăcut cunos
cută Brazilia, dar aceasta nu înseamnă 
că în celelalte orașe fotbalul este slab. 
Dacă totuși nu sînt cunoscute prea 
mult, aceasta se explică prin faptul 
că Brazilia nu are un campionat na
țional pe țară. Campionul este desem
nat de întîlnirea între echipele câștigă
toare ale campionatelor de la Rio, 
Sao Paolo și alte cîteva state princi
pale. Trebuie să subliniem că Brazi
lia (cu peste 60 de milioane de lo-

Trei apărători brazilieni încearcă să-l deposedeze de balon pe lonescu, în meciul 
Selecționata de Tineret — Vittoria Bahia disputat în toamna acestui an la Bacău.
In primele zile ale lui 1961, fotbaliștii din Bahia vor avea ocazie să se reîntîlnească 

sub soarele Braziliei cu foștii lor

cuitori) se mai numește: Statele fi
nite ale Braziliei (Estados Unidos do 
Brazii) ; ea reunește 21 de state, care 
se întind pe o suprafață de peste 8 
milioane de km pătrați ('Brazilia este 
de 35 ori mai mare decît Anglia, de 
15,5 decît Franța și de 1,7 ori dec.lt 
Europa fără U.R.S.S.).

Fiecare din cele 21 de state își are 
campionatul său. De pildă statul Ba
hia a dat anul trecut campioană pe 
F. C. Bahia (colegă cu Vittoria Ba- 

' ' - 'De
pe 
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(Ia 
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Un reușit concurs de selecție
Respectînd una din sarcinile sale 

de bază (aceea de a se îngriji de creș
terea unor noi sportivi și sportive de 
performanță), Federația Romînă de 
Gimnastică a organizat zilele trecute 
în sala Dinamo din Capitală un im
portant concurs de verilicare și se
lecție a tineretului. Au fost prezenți 
în cele două zile cît a durat concursul 
aproape 70 de gimnaste și gimnaști 
din București, Cluj, Constanța, Reșița, 
Brașov, Sibiu, Timișoara, Bacău, Tg. 
Mureș, Cîmpulung Moldovenesc și din 
alte orașe. Scopul acestei verificări a 
fost stabilirea unui lot de tineret și 
de perspectivă pentru activitatea vii
toare.

înainte de a arăta care a fost me
toda de selecție (și care ni s-a părut 
cît se poate de justă) trebuie să pre
cizăm că evoluția marelui număr de 
tinere (42) și tineri (24) a constituit 
c reală satisfacție pentru cei ce au 
muncit cu ei (antrenorii) și un feri
cit prilej de a ne convinge că în țară 
există cu adevărat foarte multe ele
mente bune, talentate, de perspectivă. 
Iar dacă ele nu au fost până acum 
prea mult în vederile 
specialitate, de acum 
obligatoriu să fie.

Vorbeam mai sus de 
lecție. Orientîndu-se 
gimnasticii în lume, federația noastră 
de gimnastică și-a propus să selecți-o-

federației de 
înainte va li

se-metoda de 
după situația

primul
fizic, talentate, și mai cu 
posibilități de dezvoltare.

țiativa federației a fost bine sprijinită 
de antrenorii și tehnicienii din țară 
care au adus la verificarea de la 
București sportivi ce întrunesc aproa
pe toate aceste cerințe. Printre ei se 
cuvine să evidențiem pe antrenorii 
Nicolae Vieru (CI. sp„ șc. București), 
Jana Baltă (Farul Constanța), An
drei Kerekeș (Reșița), Silvia Mihăi- 
lescu (Timișoara), I. Felvinczi (Cluj) 
și alții. Notind fiecare execuție cu 
părțile sale bune și greșite, hrigăzile 
de arbitri au putut stabili cu precizie 
care sînt sportivii ce pot intra în ve 
derile federației. Așa se face că în a 
doua zi a concursului — în urma se
lecției — au evoluat numai 20 de gim
naste (din cele 42 care au participat 
în ziua întîia) și 12 gimnaști (din 
totalul de 24). Dar aceștia sînt in
tr-adevăr elemente pe care — cu o 
preocupare temeinică pentru creșterea 
lor >— putem conta. Și apoi, după 
cum am fost informați de către secre
tarul general al federației, tov. Fr 
Lowi, aceasta nu este ultima selecție. 
Și în anul oare începe asemenea ve
rificări vor mai fi organizate, iar lo
tul format acum va putea fi modifi
cat sau lărgit, în funcție de necesită
țile ce se vor ivi.

neze în 
formate 
mă, cu

rînd elemente bine
sca-
Ini-

hia, care ne-a vizitat anul acesta), 
altfel, acest F. C. Babia a învins 
faimosul F. C. Santos (echipa 
Pele.)., a cîștigat Gupa Braziliei 
care participă campionii celor 21 
state) și a concurat în această cali
tate în „Cupa Campionilor Sudameri- 
cani“. In ediția actuală a Gupei Bra
ziliei, în finală s-au califici Palmei- 
ras (Sao Paolo) și Fortaleza, cam
pioana statului Ceara, situat 
dul Braziliei, lîngă statele 
Pernambuco, Alagoas și 
care se află în partea de 
a Braziliei. Zona aceasta se 
rizează prin climă ecuatorială umedă 
și prin precipitații abundente.

încă două amănunte interesante: 
Brazilia are peste 750.000 dc jucători 
și 11.000 cluburi: clasamentele cam
pionatelor din Brazilia se alcătuiesc 
— conform unei vechi tradiții — pe 
numărul de puncte pierdute, ceea c? 
în fond înseamnă același lucru cu a

în nor- 
Panaiba, 
Sergipe, 
nord-est 
caracte

adversari de la București și Bacău

le face pe puncte cîștigate (în Bra
zilia cîștigă echipa cu cel mai mic 
număr de puncte pierdute, în Europa 
echipa cu cel mai mare număr de 
puncte cîștigate).

★

In Turcia, Rapid va susține — po 
trivit programului care i-a fost co
municat — un număr de șase me 
ciuri:

7 ianuarie cu Altai Spor la Izmir
8 ianuarie cu Izmir Spor.
11 ianuarie la Ankara, cu un ad

versar nedesemnat.
14 ianuarie 

dana.
15 ianuarie

Adana.
22 ianuarie 

versar nedesemnat.
Cine sînt adversarii Rapidului ? Fac 

parte din prima ligă, care se dispută 
într-o serie de 20 de echipe. Izmir 
Spor, de pildă, se afla pe locul 8 cu 
17 puncte, Altai Spor pe locul 9, De
mir Spor Adana pe locul 20. Patru e- 
chipc din Ankara ocupă următoarele 
locuri: Demir Spor 7, Ordii 10, Gucii 
16 și P.T.T. 17.

cu

cu

la

Demir Spor la A-

selecționata orașului

Istanbul cu un ad-

*

In ultimul moment, 
turneului Selecționatei 
Brazilia au comunicat 
în program: primul meci nu va mai 
avea loc la 1 ianuarie la Catnpina 
Grande, ci cu cîteva zile mai tîrziu, 
probabil la 4 ianuarie la Recife.

Primul concurs

ȚO-3) 
(O-l)

Programul <:oncursului Pronosport IV.
nr. 1 din 1 ianuarie 1961 este urmă- V.
torul: VI.

VII.
I. Milan — Fiorentina (0-0) VIII.

II. Bologna — Roma (3-1) IX.
III. Torino — Internazionale X.
IV. Lanerossi — Spal (3-1) XI.
V. Lecco — Juventus XII.

VI. Lazio — Atalanta (0-0)
VII. Nice — Sedan (3-4)

VIII. Grenoble — Nîmes (2-2)
IX. Troyes -- Rouen (0-1)
X. Lens — Angers (2—3)

XI. Reimcs — Monaco 
XII. Toulouse — Lyon

organizatorii 
Capitalei în 
o modificare

Pronosport
Padova — Bologna
Milan — Lazio
Napoli — Catania
Angers — Reims
Rouen — Nice
Rennes — Racing"
Nancy — Limoges
St. Etienne — Lens
St. Francais — Toulouse

CUMPARATI-VA 
BULETINE-ABONAMENT 

PRONOEXPRES 
PE LUNA IANUARIE

Cu prilejul Anului Nou, 
ziarul Sportul popular 
urează tuturor citito
rilor, corespondent lor 
și colaboratorilor săî

LA MULȚI ANI!

In așteptarea zăpezii
Tinerii și tinerele din raioanele re

giunii Iași așteaptă nerăbdători ză
pada, fiindcă pregătirile în vederea 
sezonului de iarnă au fost terminate- 
In orașul lași, în raioanele Negrește 
Huși ș.a. s-au luat toate măsurile pen
tru a se amenaja pîrtii de schi, săniuțe 
și patinoare necesare întrecerilor spor
tive. De asemenea s-a trecut la amas 
najarea pîrtiei de schi de la Bîrnova-

Din mijlocul asociațiilor sportive alei 
raionului Hîrlău a pornit o frumoasă 
inițiativă: confecționarea din resurse; 
proprii a unor materiale sportive. tatăl 
angajamentul sportivilor din raionua 
Ilirlău : 100 de săniuțe, 20 de bob urc. 
și 30 de perechi de schiuri.

Aurel Scăunaș-coresp»
-------------------------------- 4.

De la F. R. lupte
In ședința de birou din 24 decerna 

brie 1960, Biroul federației romîne 
de lupte a luat următoarea hotă*  
rire :

In cadrul campionatului republican 
de lupte pe echipe 
mafiile participante 
prezinte pe lîngă 
de la lupte clasice 
cinci luptători de libere la catego*  
rifle 5.7, 62, 67.

Acești cinci 
în clasamentul 
desemnați însă 
tinerilor născuți 
vreme.

ediția 1961, for- 
vor trebui să 

cei opt sportivi 
și un număr de

73 și 79. 
luptători 
etapelor.
numai d 
în 1936 ș

conta 
vor fi 
rîndul

r
Numărul viitor al ziarului 

nostru apare marți 3 ianuarie, 
la orele obișnuite.

★
Rugăm pe corespondenții noștri 

să ne comunice telefonic rezulta
tele și cronicile manifestațiunilor 
sportive de sîmbătă și duminică, în 
dimineața zilei de luni 2 ianuarie.

al anului 1961

1961

i
Ș

' '5

Jt
■n- l

ASTAZ1, MAREA TRAGERE 
LOTO CENTRAL A REVELIONULUI

E. M.

Margareta David (Brașov) este una dintre cele 20 gimnaste selecționate în con
cursul care a avut loc sulele trecute

Foto: T. Chioieauu

ultimele re-In paranteză am trecut 
zultate dintre echipele respective. A- 
mănunte în legătură cu aceste partide, 
clasamentele desfășurate ale campiona
telor italian și francez, date documen
tare, le găsiți în „Programul Loto- 
Pronosport- nr. 350 apărut luni 26 
decembrie.

Iată pronosticurile centrului atacant 
al echipei Roma — Manfredini — ac
tualul golgeter al campionatului și 
ale căpitanului reprezentativei Franței 
Jean Jaques Atarcel (Racing) :

I — 1 ; II — 2; III — x, 2 ; IV- 
11 V — x; VI — 1 ; VII — 1 ; VIII 
— Xj IX - x; X - 1 ; XI - 2; 
XII — 1.

Nu uitați că la acest concurs se 
participă pe noile buletine Pronosport 
care costă NUMAI 10 BANI,

Numai pînă marți 3 ianuarie 
mai puteți cumpăra buletinc-abona- 
ment pentru concursurile Pronoexpres 
din luna ianuarie. Subliniem că bule 
tinele-abonament au adus în anul 1960 
premii foarte frumoase. De exemplu, 
Nistor Gheorghe din Tohanul Vechi, 
a obținut pe un buletin-abonament pre 
mii în valoare de 30.126 lei. Și în 
afara lui au mai existat mulți cîști-

Loto-Pronosport comunică :
Marea tragere Loto Central a 

velionului va avea loc astăzi 3.1 
cembrie, ora 19, în București., în 
din str. Doamnei nr. 2.

★
Trierea și omologarea variantele®; 

depuse la concursul Pronosport nr. IJ 
(etapa din 1 ianuarie 1961) se va e*  
fectua marți 3 ianuarie, după dispu-t 
tarea partidei Lens—Angers care are 
loc luni 2 ianuarie.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 2

Etapa din 8 ianuarie 1961

I.
II. 

III.

Fiorentina — Intetnazionale 
Roma — Samndoria 
Bari — Lan&rossi

Re-i 
de»i 

sala)

LOTO-PRONOSPORT
urează tuturor participanțiior premii 

multe și mari în 1961 și 
„La mulți ani 1“

gători cu premii de mare valoare 
(Vătu Nieolac din corn. Giubcga, re
giunea Oltenia, Balogh Iuliu din O- 
radea etc.).

O dată cu primul concurs Prono- 
expres din 1961 se introduc, ca și la 
Pronosport, noile formulare care costă 
de asemenea numai 10 bani. Prin in
troducerea noilor buletine (formulare) 
s-a urmărit acordarea de noi avantaje 
pentru participanți, avantaje care să 
ducă la simplificarea modului de com
pletare a buletinului.

In urma trierii și omologării va*  
riantelor depuse la concursul Prono-i 
expres nr. 52 din 28 decembrie atl 
fost stabilite următoarele premii :

Categoria ” ~
lei

Categoria 
8.806 lei

Categoria 
cîte 836 lei

Categoria 
cîte 210 lei

Categoria 
cîte 55 lei

Categoria
cîte 18 lei
Fond de premii : 609.650 lei.
Premiul I a fost obținut de parti

cipantul Vasile Suzanu din Galați, 
str. Brăilei 29. El a jucat o schemă 
redusă care i-a adus în total 23 de 
premii însumjnd 82.067 lei.

I : O variantă a 73.158

a 11-a : 9 variante a cîte

a

a

a

a

a

IlI-a :

IV-a :

1Q2

521

V-a: 1.991

variante

variante

variante

a

a

VI-a: 8.207 variante

Rubrică redactată de I. S. Loto; 
Pronosport.
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Rezultatul ane heteî noastre

„CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMINI Al ANULUI 1960“
—---------------—•> -a-

Ca în fiecare an, cititorii noștri au răspuns cu mult 
entuziasm și competență la ancheta „Cei mai buni 

10 sportivi romîni ai anului".
Pe baza scrisorilor primite de la ei am alcătuit 

următorul clasament:
1. IOLANDA BALAȘ (C.C.A.) — atletism
2. DUMITRU P1RVULESCU (Steagul roșu Brașov)

SONIA IOVAN

— tir
4. ION CERNEA (Dinamo București) — lupte
5. LIA MANOLIU (Metalul București) — atletism
6. ZOLTAN VAMOȘ (Dinamo București) — atletism
7. SONIA IOVAN (Știința București) — gimnastica

8. ANA STARCK (Rapid București) — handbal
9. ȘTEFAN ROMAN (Progresul București) — volei 

10. ION COSMA (Dinamo București) — ciclism
S-au mai clasat: Elena Leuștean (Știința Bucu

rești) — gimnastică; Maria Vico-1 (Progresul Bucu
rești) — scrimă; Leon Rotman (Dinamo București) 
— canoe; Ion Țăranu (Dinamo București) — lupte; 
Ion Monea (Dinamo București) — box; Gheorghe 
Constantin (C.C.A.) — fotbal; Alexandru Penciu 
(C.C.A.) — rugbi; Walter Ziegler (Dinamo Bucu
rești) — ciclism; Florin Gheorghiu (Petrolul Plo
iești) — șah; Aurel Zahan (Dinamo București) —; 
polo etc.

7. In clasamentul 
individual compus 
al Jocurilor Olim
pice de, la Roma, 
gimnasta SONIA 
IOVAN a ocupat 
locul 5. Totodată, 
ea a intrat în cele 
mai bune șase 
gimnaste din lume 
la trei aparate, la 
aceeași mare com

IOLANDA BALAȘ această disciplină

Primele întreceri 
internaționale 

ale anului 1961
Sportivii noștri își vor începe ac-tfc 

vitatea internațională din primele zile 
ale anului 1961. Luna ianuarie pro
gramează o serie de întreceri inter
naționale, la care vor fi chemați să 
reprezinte, cu demnitate. mișcarea 
sportivă din țara noastră.

Iată întîlnirile internaționale la care 
vor lua parte reprezentanții noștri în 
ianuarie :

petiție. înaintea J. O., Sonia s-a cla
sat pe locul întîi în mai multe com
petiții internaționale la care a par
ticipat. A fost indiscutabil cea mai 
bună gimnastă a noastră în acest an.pierdut în finală, la limită, în fața 

sportivului sovietic Karavaev. Acum 
clteva săpiămlni, el a cîștigat șl 
titlul de campion republican la cate
goria 57 de kg. Este un sportiv apre
ciat numai tentru calitățile sale 
tehnice, ci și pentru modestia și dis
ciplina sa.

5 HANDBAL IN 7 — Moscova: 
U.R.S.S.—R.P.R. (masculin), în 
cadrul preliminariilor camnio- 
natului mondial.

10 HANDBAL IN 7 — București: 
Știința București—Spartak Su- 
botița (f), returul meciului din 
Cupa Campionilor Europeni.

14 BASCHET — București: Ra
pid—AZS AVF Varșovia (f) in 
cadrul Cupei Campionilor Eu
ropeni (returul va avea loc la 
18 februarie la Varșovia).

15 HANDBAL ÎN 7 — Bucureștii
R.P.R.—U.RjS.S. (masculin),

returul meciului de -calificare 
pentru campionatul mondial.

20 HOCHEI PE GHEAȚA — Bu
dapesta : turneu inter-țări R.P. 
Ungară — R.P.Romînă — R.D. 
Germană — R.P.F. Iugoslavia 
(va lua sfirșit la 5 februarie).

21- 22 TENIS DE MASA — Buda
pesta: R.P. Ungară—R.P. Ro- 
mînă (masculin și feminin).

22 VOLEI — Istanbul: Fener
bahce—Dinamo București (fe
minin), în cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni (data a fost 
propusă de Dinamo).

22- 26 HANDBAL IN 7
a IH-a ediție a „Cupei Bucu
rești". Participă selecționatele 
masculine ale orașelor Moscova, 
Budapesta, Banja Luka (R.PjF, 
Iugoslavia) și București.

2r--29 TENIS DE MASA — Praga ; 
campionatele internaționale ala 
R.S. Cehoslovace.

28-29 SCHI — R.D. Germană (la 
Klingenthal) : concurs la probe 
nordice.

20 BASCHET — București: R.P.
Romînă—Franța (m.asc.)

29 VOLEI — București: Dinamo
—Fenerbahce (fem.), returul 
meciului din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni (dată propusă 
de Dinamo).

aur olimpică în 
sportivă.

In anul care se încheie, Dumitra 
Plrvulescu a cucerit și titlul de cam
pion balcanic, în întrecerile desfășu
rate la Burgaz. Și încă un amănunt, 
care vorbește clar despre înalta va
loare sportivă pe care a atins-o în 
1960 tînărul muncitor de la Uzinele 

apreciere. Steagul roșu din Brașov: din cele 
16 meciuri internaționale susținute, el 
a cîșitgat 15, 
egal.

loc1. Pe primul 
al clasamentului, a- 
celași nume ca și 
anul trecut: IO- 
LANDA BALAȘ. 
Marea noastră cam
pioană a întrunit 
unanima 
Deschizînd scrisori
le numeroșilor ci
titori care ne-au 
răspuns la această 
ne-au căzut — de 

pe același nume

făcînd un singur meci LIA MANOLIU

ANA STARCK

privirile
dată — 
fruntea listei. Și cum să nu

(■anchetă, 
fiecare 
scris în 
fie Iolanda Balaș cea mai bună spor
tivă a anului, cînd în 1960 ea a bătut 
'de două ori recordul mondial al probei 
de săritură în înălțime (1,85 și 1,86 m), 
a adăugat extraordinarei sale „cărți 
ide vizită" sportive titlul de campioană 
'olimpică, a îmbunătățit cu 9 centi
metri recordul Jocurilor Olimpice, a 

■devenit pentru a patra oară cam
pioană balcanică, a realizat o medie 
a performanțelor de 1,803 m și a 
cîștigat toate cele 16 concursuri la 
care a participat 1 Pentru toate aceste 
^excepționale - tccese, Iolanda Balaș a 
întrunit nu numai sufragiile cititorilor 
noștri, care au ales-o în fruntea lis
tei celor mai buni sportivi din țara 
noastră pe 1960, ci și aprecierile spec
tatorilor de pe stadioanele din toate 
țările unde a concurat, ale specialiști
lor și ale presei sportive de pretutin
deni, care o socotesc drept una din 
cele mai mari sportive ale lumii,

Felicitînd-o pe Iolanda pentru vic
toria în cel de al... 17-lea concurs al 
său din 1960, îi urăm să obțină în 
anul viitor noi succese pentru gloria 
sportivă a patriei

DUMITRU

DUMITRESCUION

cordurile, sînt
res de cititorii de sport, 
performanțe 
sînt, astfel, 
reținute.

8. Și în anul 
1960 maestra emeri
tă a sportului, ANA 
STARCK d. fost 
din nou una din 
cele mai bune ju
cătoare de handbal 
din țara noastră. 
Dovedind multă 
sîrguință în pre
gătirea sa sportivă,

Ana Stark s-a impus de-a lungul în
tregului sezon comperițional. atît la 
jocul în 7 cit și la cel în 11. In ca
drul meciurilor susținute de echipa 
noastră reprezentativă in cadrul cam
pionatului mondial feminin de hand
bal în 11, din Olanda, ea s-a impus 
printre cele mai valoroase jucătoare 
ale campionatului.

noastre dragi.

PIRVULESCU

2. Pentru DUMI
TRU PIRVULESCU 
cel mai bun luptător 
la categoria muscă 
pe care l-a avut 
țara noastră în ul
tima vreme, 1960 
a fost „anul marii 
consacrări". Luptă
tor dotat cu cali
tăți tehnice remar
cabile, caracterizat 

ofensiv, excelent tacti-fprintr-un stil
cian, Plrvulescu avea mai de mult „un 
inume" în sportul luptelor pe plan 
mondial. După o primă participare 
iplimpică la J.O. de la Helsinki, după 
un valoros loc 4 la Melbourne, iată 
'că la Roma Plrvulescu urcă pe cea 
■mai înaltă treaptă a podium-ului, adu- 
ipîrid țării noastre prima medalie de

3. Tirul nu este un 
sport atît de spec
taculos încît să a- 
tragă miile sau ze
cile de mii de 
spectatori care um
plu tribunele la alte 
discipline sportive. 
Cu toate acestea, 
performanțele tră
gătorilor, lupta lor 
cu țintele, cu re-

urmărite cu mult inte- 
Și marile 

ale trăgătorilor noștri 
totdeauna apreciate și... 

Cea mai bună dovadă o 
constituie faptul că ION DUMITRE
SCU, campionul olimpic al probei de 
talere la J.O. de la Roma, a fost in
dicat de cititorii noștri pe locul 3 în 
clasamentul celor mai buni sportivi 
romîni ai anului.

In acest an, în afara titlului de 
campion olimpic, el a repurtat și alte 
succese. " ' .................
campion republican al probei. In com
pletarea bogatului său palmares, 
amănunt nu fără importanță : 
trescu deține recordul republican la 
toate

5. In toți cei 15 
ani de activitate 
sportivă, adunați 
laolaltă, LIA MA
NOLIU n-a cunos
cut atîtea succese 
și atîtea bucurii ca 
în acest an, al celei 
de a XVII-a Olim
piade. Prima mare 
bucurie, dar nu și 
cea mai mare, este

legată de concursul Memorialului Ku- 
socinski. La 12 iunie ea a reușit, Ia 
Varșovia, excelentul rezultat de 53,21 
m cu care a întrecut, dintr-o dată, cu 
aproape patru metri, recordul său re
publican. La cea de a treia participare 
olimpică a sa, Lia a cunoscut cel 
mai mare succes din carieră, cuce
rind la Roma medalia de bronz. La 
Jocurile Balcanice de la Atena ea a 
obținut pentru a treia oară titlul bal
canic și totodată un nou r-^ord al 
Jocurilor, cu 52,09 metri.

ȘTEFAN

tate din Rio 
orașe mari

Recent a cîștigat și titlul de ZOLTAN VAMOȘ

probele de talere.

CERNEA

un
Dumi-

4. După o serie 
de remarcabile per
formanțe sportive 
obținute în ultimii 
ani, ION CERNEA 
a repurtat în 1960 
cel mai frumos 
succes al carierei 
sale: cucerirea me
daliei de argint la 
locurile Olimpice. 
In marea competi

ție de la „Basilica di Massenzio", tî
nărul luptător dinamovist a făcut 
meci egal cu renumitul campion mon
dial llodoș, a întrecut apoi pe rînd 
pe italianul Gramellini, polonezul 
Knitter și belgianul Verhoeven și a

ION

6. Cel mai bun se- 
mifondist al nostru, 
ZOLTAN VAMOȘ, 
si-a cucerit la Jocu
rile Olimpice drep
tul de a fi conside
rat și printre cei 
mai de seamă aler
gători ai lumii. Cu 
puțin timp înaintea 
întrecerilor de la 
Roma el realizase

ROMAN
9. Căpitanul echi

pei reprezentative de 
volei, maestrul e- 
merit al sportului 
ȘTEFAN ROMAN, 
a fost printre cei 
mai apreciați jucă
tori care au luat 
pas ?. la întrecerile 
campionatului mon
dial din Brazilia. 
Presa de speciali-

de Janeiro, ca și din alte 
ale țării organizatoare a 

avut numai cuvinte elogioase la adre
sa voleibalistului romîn care a impre
sionat prin forța și subtilitatea sa în 
atac, p-in înalta valoare constantă de
monstrată și cu acest prilej.

ION COSMA

pe 1500 m rezultatul de 3:40,5 (cea 
mai bună performanță mondială la 
acea dată). Puțin mai tîrziu, pe 
pista stadionului olimpic, Vamoș a 
reușit să se claseze pe locul 5 în 
finala cursei de 1500 m cu 3:40,8, 
înaintea unui mănunchi de alergători

10. Fără îndoială 
că cel mai bun re
zultat al ciclistului 
ION COSMA este 
locul 5 în proba de 
fond (individual) la 
Jocurile Olimpice, 
înaintea multor ci
cliști de renume 
mondial. El a fă
cut parte și din e- 
chipa care s-a cla
sat pe locul 6 în

proba de 100 km. contra cronometru- 
lui. A cîștigat primul loc in con
cursurile de la Venlurina (Italia) și 
de la Altforville (Franța). A făcui 
parte din echipa oare a cîștigat cursa 
Paris-Rouen-Paris.

vestiți.
La Atena, la Balcaniada jubiliară, 

Vamoș a cucerit două titluri de cam
pion.

Intîmplările din povestirea de față au la bază 
■o teribilă tragedie reală. Faptele s-au petrecut în 
toamna anului 1941, în Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști.
. Cizma teutonă călca în picioare pămîntul sovie

tic, iar bandele SS-iste aruncau în aer minunatele 
monumente ale culturii slave. Poporul sovietic 
ducea lupta antifascistă nu numai pe front, ci 
pretutindeni, spunînd un NU ! categoric ocupan- 
ților si silindu-i șă; guste din cupa umilirii și 
tnfrîngerii.

Intr-una din serile acelor zile, pe o străduță 
pustie, Nikolai RusUevici, portarul echipei de fot
bal Dinamo Kiev, s-a oprit în fața unei căsuțe. 
Ușa s-a deschis larg, iar în pragul ei a apărut 
Alexei Klimko, tovarășul de club al Iui Nikolai. 
El îl îmbrățișa cu dragoste și-l duse în casă. „Ai 
venit... va să zică tu ești — spuse el cu glas gîtuit 
de emoție. Acum, că ești aici, totul se uită". „Nu 
se poate uita, Aleoșa... Cine a stat intr-un lagăr 
de concentrare și a scăpat de acolo, e ca șt scu
lat din mormint. Dacă n-ar Ii fost Tanea. cum

nata ta, și acum aș fi zăcut acolo. Cit de puțin 
îi cunoaștem noi pe oameni ! Trăiești in preajma 
unui om modest, pe care mai că nu-1 iei în seamă, 
și abia în ultimul moment, cînd crezi că totul 
s-a sfirșit, atunci abia afli că omul acela are su
fletul cel mai luminos, că e mai brav decît multi 
alții ! Așa și cu Tanea. Cu cît curaj s-a prezentat 
ea în lagăr și a spus : „Dați-i drumul acasă... E 
soțul nweu... Dau declarație ! Răspund cu viața că 
nu pleacă nicăieri I însă ce facem ? Noi nu mai 
putem fugi. Tanea ar fi executată imediat in caz

ca aș dispărea44. „vom vedea mai tîrziu — răs
punse Aleoșa — deocamdată am să-ți dan altă 
veste ; am găsit un om care ar putea duce o 
scrisoare la Odesa, soției tale". Și Rusievici se 
duse în camera de alături unde, pe masă se 
găsea un caiet de școală, toc și călimară. Nikolai 
începu să scrie scrisoarea către soția și fetița sa.

„Dragele mele fetițe vă scrie tăticul vostru. Da^ 
trăiesc, LeoLea dragă, deși — trebuie să mărturi
sesc — sînt momente cînd nici n-o cred...*

(urmare. îți numărul viilor)



I

f Va
n ultima săptămînă, poș
tașul a urcat la redacția 
noastră cu geanta mai 
bogată ca orieînd. Nume
roaselor scrisori care ne 
vin în mod obișnuit de

la corespondenți sau , de la cititori li 
ș-au adăugat sutele de plicuri caprin- 
zînd răspunsuri la „ancheta" lansată 
'de „Sportul popular": „Care sînt cel 
mai buni 10 sportivi români ai anului 
I960 ?"

Firește, deschiderea fiecăruia din 
plicurile purtînd mențiunea „Pentru 
anchetă" a fost însoțită de felurite 
comentarii asupra aprecierilor făcute 
de cititori 
pronosticuri asupra rezultatului final 
al anchetei, 
'că fiecare
'gistra cu un zîmbet de vădită satis
facție fiecare „vot" acordat unui spor
tiv din ramura de a cărei rubrică se 
pcupă...

Noi, semnatarii acestor rîndurl, fră- 
fnîntlndu-ne mintea să găsim o for
mă mai atractivă de prezentare a re
portajului retrospectiv cu care figu
ram pe planul secretariatului de re
dacție pentru numărul festiv de Anul 

‘Nou, răscoleam colecția ziarului și fi
șele noastre de rezultate și — cu vă
dită părere de rău — nu puteam ur
mări îndeaproape „lupta" dusă prin 
intermediul... poștei, pentru ocuparea 
celor 10 locuri ale clasamentului pe 
11960. Și, ca fiecare redactor de ru-

'■'■ă, am fi avut și noi de palpitat 
tril „oamenii noștri"...

'Printre cei mai zîmbitori dintre 
membrii redacției erau în aceste zile, 
redactorii noștri de lupte, 
luptătorilor nu lipseau de pe nici un 
„buletin" 1 Motiv pentru oare ei sus
țineau că dacă ziarul lansa ancheta 
„Care a fost cel mai bun sport al 
anului I960?", cu siguranță că luptele 
ar fi cîștigat detașat...

— „Gîndiți-vă numai la Jocurile 
Olimpice", spuneau ei. „La Roma, 
'Plrvulescu a cucerit o medalie de aur, 
Cernea una de argint, iar Țăranu a 
urcat și el pe podium! Adăugați a- 
’cestor medalii locurile de frunte pe 
care s-au clasat Șulț șl Gheorghe Du
mitru și— mai ales — locul 3 în 
clasamentul general pe țări ocupat de 
noi în întrecerea olimpică de lupte 
clasice (ne-au întrecut doar U.R.S.S. 
și Turcia!) și veți avea argumentul 
forte pe care ne sprijinim în afirmația 
făcută. Dar, succesele luptătorilor 
noștri nu s-au rezumat numai la în
trecerile de la „Basilica di Massen-

~>“. Aminiiți-vă de Balcaniada de la 
.mrgaz! Plrvulescu a cîștigat titlul, 
Șulț, Țăranu, Popovici șl Bujor au 
ocupat locul secund, iar Gh. Dumitru 
și Bularca au primit medalii de bronz. 
In afară de aceasta, luptătorii români 
au mai cucerit și patru victorii în 
întreceri inter-țări: 5—3 cu Ungaria 
și Suedia, 5l/2—21/2 cu R. S. S. Ar
meană și R. D. Germană. Ei, ce zi
ceți? N-ar 
întîi ?“...

și de nelipsitele noastre

Inutil să vă mai spunem 
redactor al nostru înre-

fi ieșit

Numele

luptele pe locul

La Jocurile Olimpice de la Roma delegația R. P. Romine a avut o comportare frumoasă. Sportivii noștri au cucerit 3 
medalii de aur, 1 de argint fi 6 de bronz. Țara noastră a confirmat succesul de la Melbourne, clasîndu-se pe locul 10 

participante 
festivă de

din 8'1 de națiuni 
Id fotografie, defilarea delegației ro mine la deschiderea

multi dintre cei 
au dat din cap 

Sînt succese

pe Stadionul olimpic.

acestei echipe in întrecerea olimpică 
l-a făcut să se oprească aici...

ei mai 
prezenți 
aprobativ, 
de necontestat și care do
vedesc că, într-adevăr, în 
acest an, luptătorii ro- 

mîni au contribuit din plin la creș
terea prestigiului sportiv al țării 
noastre.

Dar, redactorul de rugbi, 
timpul cît vorbiseră „I

tot frămînta nerăbdător pe scaun, 
lăsă ca pauza să fie prea lungă 

cu promptitudinea unui „mijlocaș

ocmai tind unii înclinau 
să-i dea dreptate „rug
bistului", își făcu apari
ția responsabilul rubricii 
de handbal. Fără să tre
buiască să facă prea mult

apel la memorie, el începu să înșirate 
principalele succese ale handbalului 
nostru în acest an:

— Spuneți-mi, vă rog, la ce altă 
disciplină sportivă decît handbalul, 
am cîștigat noi în 1960 un titlu mon
dial ? Fetele noastre au evoluat pe 
stadioanele din Olanda, în cadrul 
campionatului mondial, obținînd nu
mai victorii, toate la scoruri conclu
dente, și menținlndu-șl astfel titlul de 
campioane ale lumii la handbal în 11, 
cucerit cu patru ani în urmă. Și tre
buie să adaug că, așa cum spuneau 
toți specialiștii, victoria noastră din 
acest an a fost și mai netă decît cea, 
de la Frankfurt am Main. In afară 
de aceasta, trebuie să subliniez tur
neul echipei noastre masculine de 
handbal în 11 în Japonia și R. P. 
Chineză. In cele 21 de meciuri sus
ținute, handbaliștii noștri au terminat 
de 19 ori învingători, făcînd astfel o 
excelentă propagandă sportului româ
nesc. Am mai avut succese și la hand
balul în 7. Chiar la începutul anului, 
formațiile Capitalei au cucerit primul 
loc, într-o companie din cele mai va
loroase, în „Cupa orașului București", 
desfășurată în sala Flore osca, iar Di
namo București s-a calificat pînă în 
semi-finalele Cupei Campionilor Euro
peni pentru formațiile masculine.

Și poate că redactorul de handbal 
ar mai fi continuat să-și susțină spor
tul favorit, dacă cineva dintre cei ’pre- 
zenți nu i-ar fi pus în față un nu
măr recent al ziarului nostru în care 
se analiza un turneu cu un bilanț 
destul de negativ al echipelor noastre 
de handbal în 7, în R. S. Cehoslovacă 
și R. D. Germană...

mele locuri pentru 
care se ocupă, în 
tivității și succeselor 
a ținut să reamintească cele două 
recorduri mondiale stabilite de para- 
șutișiii români Gheorghe Iaticu și Ște
fan Badioc în probele de salt indivi
dual de la 1000 metri cu deschidere 
imediată (în timpul nopții) și — res
pectiv — salt individual de la 1000 
metri cu deschidere imediată (ziua). 
Primul a avut ca medie a celor două 
sărituri o aterizare la 1,45 m de 
punctul fix, iar cel de-al doilea a ate
rizat la 0,385 m. Totodată, temerara 
sportivă Elisabeta Popescu s-a cla
sat pe locul 5 la una din probele 
campionatelor mondiale de la Solia.

Și fără să mai aștepte 
riile, redactorul nostru de 
sportivă a și „decolat" spre 
pionieresc de aeromodelism, 
rea unui, subiect de reportaj.

sportul 
ansamblul 
din 1960,

de 
ac- 
dar

comenta- 
aviație 

un cerc 
în căuta-

noștri demul din colegii .. . 
redacție, care stătuse des
tul de rezervat pînă a- 
tunci își ridică, în sfîrșit, 
capul dintr-un caiet plin 
de cifre și nume și... luă 
redactorul de atletism.

1960 ne-a adus primele

eni și rîndul gimnasticii: 
locul 3 la Jocurile Olim
pice (o confirmare a suc
cesului de la Melbourne): 
în clasamentul general pe 
echipe — fete, locul 5 al

Somci lovan la inorividual compus, ca 
și victoriile echipei feminine asupra 
reprezentativelor R.D. Germane, Un
gariei și Italiei. Prea puțin de spus 
despre băieți 1

Redactorul de natație a tăcut cînd 
a fost vorba de înot și sărituri, dar a 
găsit — și pe bună dreptate — un 
subiect suculent de discuție în activi
tatea reprezentativei noastre de pol© 
care în afara locului 5 la J. O. se 
poate mîndri în acest an cu o dublă 
victorie asupra echipei Ungariei. La 
tenis de masă, notițele noastre s-au 
îmbogățit cu cele două titluri de cam
pioni europeni obținute la Zagreb și 
cu locul 2 ocupat de Negulescu la 
aceeași competiție. Iar specialistul în 
ciclism și motociclism a remarcat ca 
succese de prestigiu locul V obți
nut de Ion Cosma în proba olimpică 
individuală de fond, locul 6 al echipei 
noastre în proba de 100 km conlra- 
cronometru la J.O., victoriile unor ci
cliști (Cosma, Moiceanu, Ziegler) în 
diferite competiții internaționale din 
Italia, Franța, Bulgaria și țara noastră, 
precum și cele 4 medalii de aur cîș- 
tigate de motocicliști în concursul de 
la Bad Aussee.

I-am dat apoi cuvîntul redactorului 
nostru de box. în cele expuse, 
poate spune că el „a punctat" mult, 
dar... n-a reușit să plaseze o „lovitură 
decisivă". Și aceasta, pentru că după 
ce ne-a înșirat o serie de succese 
(dubla victorie contra Scoției, cele 
7 locuri I în turneul de la Istanbul, 
numeroase rezultate favorabile în în
tîlniri internaționale inter-cluburi), a- 
jungînd la... Pallazzo dello Sport i-a 
lipsit... rezistența \și n-a putut cita 
decît medalia de bronz a lui Ion Mo- 
nea. Cam 
în special

aude cu retrospectiva? Vreți să apară 
după Anul Nou?"...

Ei, ce ne facem ?...
Soluția ne-a dat-o redactorul de tir 

care, chiar în acel moment, a început 
să citeze succesele din 1960 ale tră
gătorilor. Așa că nouă nu ne-a mai 
rămas declt să ne scoatem bloc-notes- 
urile și să facem turul redacției. Re
trospectiva noastră avea să devină 
deci un... reportaj colectiv. Fiecare 
cronicar urma să ne furnizeze cite un 
mic capitol al paginii ce ne fusese re
zervată, vorbindu-ne despre succesele 
repurtate și în acest an de sportivii 
noștri, ca urmare a minunatelor con
diții create de partid și guvern miș
cării sportive.

L-am ascultat, mai întîi, pe specia
listul în tir: „La Jocurile Olimpice, 
Ion Dumitrescu a obținut medalia de 
aur la talere, iar Ștefan Petrescu șt 
Gavrilă Maghiar s-au clasat pe locu
rile 5 și 6 la proba de pistol viteză. 
In afara acestor succese olimpice, în 
1960, Iosif Sîrbu, Marin Ferecatu și 
Nicolae Rotaru au înregistrat perfor
manțe egale sau superioare recordu
rilor mondiale oficiale, la diferite 
probe".

Redactorul de sporturi nautice ne-a 
vorbit cu mîndrie despre cele două 
locuri 2 obținute la probele de 4+1 
rame și 4+1 vîsle la campionatele 
europene feminine de la Londra, ca 
și despre cele două locuri 3 obținute

se

puțin față de așteptări și 
față de Melbourne...

ie-am continuat drumul ps 
la rubrica noastră de că
lărie (locul 6 în Cupa 
Rațiunilor la J.O.) șl pe 
la cea de popice (redac
torul nostru era mândra 

victoriile fetelor asupra re
prezentativei iugoslave) și l-am 
prins în sfîrșit și pe redactorul 
de fotbal care pînă acum reușise să 
ne... dribleze de cîteva ori. Pe cit de 
volubil clnd ne-a vorbit despre juniori 
(un loc doi de mare prestigiu în Tur
neul U.E.F.A. din Austria), pe atât 
de taciturn a devenit fotbalistul nostru 
clnd am abordat tema calificării în 
Turneul olimpic și pe cea a „Cupei

startul. Era
— Anul ---- ---- ..

medalii olimpice la atletism. Una de 
aur, prin Iolanda Balaș, și alta de 
bronz, prin Lia Manoliu. Excelenta 
noastră săritoare în înălțime a avut 
din nou un an plin de succese. Ea 
a doborît de două ori recordul lumii 
(1,85 și 1,86 m) și a îmbunătățit de 
trei ori recordul olimpic al probei,
adăugîndu-i 9 centimetri 1 Iolanda
Balaș a polarizat în jurul său atenția 
spectatorilor pe toate stadioanele pe 
care a evoluat, iar presa de pretu
tindeni a avut pentru ea cele mai 
bune aprecieri. La o altă mare com
petiție internațională, Jocurile Balca
nice de la Atena, echipa noastră re
prezentativă feminină a obținut lo
cul I în clasament pentru a patra 
oară consecutiv. Este un succes fru
mos, pe c-are-1 completează și cele 
șase titluri individuale obținute de Io
landa Balaș, Crista Maksay, Lia Ma
noliu, Ana Coman, Maria Diți și Au
relia Sîrbu. Palmaresul pe acest an 
al fetelor noastre a fost îmbogățit și 
de o victorie netă asupra reprezenta
tivei feminine a Italiei. Dar, pentru 
că veni vorba de Balcaniadă, ediția 
jubiliară'a acestei competiții nu ne-a 
adus satisfacțiile așteptate din partea 
echipei masculine. De altfel, în gene
ral, stăm mai slab la băieți, unde — 
cu cîteva excepții — atleții noștri au 
rămas mult în urma nivelului perfor
manțelor mondiale. Singura probă 
masculină la care putem sta cu frun
tea sus este cea de'1500 metri, în care 
Z. Vămoș a obținut cu 3:40,5 o per
formanță de certă valoare și s-a cla
sat pe locul 5 la J.O., într-o compa
nie foari 
reaminti 
zim, în 
moș, la 
cert că 
atletismul nostru, pentru a-l aduce la 
nivelul valorilor internaționale. Și tare 
aș fi bucuros dacă într-o discuție ase
mănătoare pe care s-o avem la sfîrși- 

voi putea să arunc și- alte 
pe balanța atletismului...

de sportivele olandeze
llupă finala campionatului mondial feminin de handbal în II. jucătoarele noastre 

sini

rofitînd de momentul de 
derută a vorbitorului, 
cronicarul de volei 
preluat serviciul :

— Voleibaliștii 
de 
de 
în 
cucerind 

mai fru
moase pentru valoarea și spectaculozi
tatea jocului practicat. După campio
natele mondiale, în drum spre țară, 
ei s-au clasat pe primul loc la tur
neul internațional de la Paris, învin- 
gînd Polonia, Ungaria și Franța. Pu
țin după aceasta, echipa noastră de 
tineret a obținut și ea frumoase vic
torii în Italia. Nu mai puțin impor
tante sînt și succesele echipei noas
tre campioane la băieți, Rapid Bucu
rești, care s-a calificat pînă în finala 

Domenech și alte vedete al rugbiului Cupei Campionilor Europeni, după ce 
friondial ? Echipa Franței, „regina ne
încoronată a rugbiului mondial" a fost 
învinsă categoric la București. A fost 
'© victorie de mare prestigiu interna
țional, care a făcut să se vorbească 
mult timp despre sportul nostru, des
pre țara noastră. Dar rugbiștii au 
mai obținut și alte victorii. în mai, la 
4,Cupa Victoriei", desfășurată în R.D.G., 
b- echipă a noastră — alfa decît cea 
care a întîlnit Franța 1 — s-a clasat 
pe primul loc învingînd formația Po
loniei cu 6—0, selecționata R.D.G. cu 
5—Q și pe rugbiștii cehoslovaci cu 
țJ3—3. Nu mai vorbesc de diverse 
ijuccese in întîlniri inter-cluburi.,

, care în 
.luptătorii"

a...
lot 
se 
nu
Șl uu pi vniipuiuuuicci unui „iniiiuiay 
la grămadă", care deschide „trei-sfer- 
turile"... deschise și el discuția :

— Succesele luptătorilor sînt rea
le. Dar mie mi se pare că I960 
.trebuie considerat în primul rînd ca 
-„anul rugbiului". .Ați uitat așa de re
pede ziua de 5 iunie— „le jour de 
gloire du rugby roumain", așa cum 
scria un ziarist francez după meciul 
Romînia — Franța de la București ? 
Uitați că la acea dată „15"-le nostru 
a învins cu 11—5 marea echipă a 
Franței, în rîndurile căreia jucau 
iVannier, Moncla, Dupuy, Celaya,

„mers" destul 
și în acest an. La Rîo 
neiro ei au ocupat locul 111 
pionatul mondial masculin, 
totodată aprecieri din cele

au 
bine 
Ja- 

ca în

eliminase, din competiție pe campioa
nele Elveției, Cehoslovaciei și Bulga
riei.

—■ Văd că vorbești numai despre 
băieți, interveni cineva. Dar, cu vo
leiul feminin cum stai ?

întrebarea îl cam puse pe gînduri 
pe cronicarul nostru de volei, care în 
afară de succesul echipei Rapid în 
turneul internațional feroviar care a 
avut loc la București n-a prea avut 

mge...
ai precis declt multi para- 
șutiști care urmăresc din 
înălțimi „punctul fix", în 
■acest moment „ateriză" 
în cariera unde se purta 
discuția 

nostru de aviație
£-g PjrJ-!‘l‘a unuia djn pri-

te puternică. Aș mai putea 
și victoriile lui Grecescu și Bi- 
afara celor obținute de Va- 
Balcaniadă. Oricum însă, este 
silit încă multe de făcut în

n camera unde se purta 
discuția, telefonul interior 
a sunat deodată, cu in
sistență..' ' “. Ani ridicat re
ceptorul șl. de la celălalt 
capăt al firului am auzit 

care, 
,Ce se

comentatorul^ L-,__,________ ___
sportivă. El vocea secretarului de redacție 

impacientat, ne-a întrebai; „

purtate pe brale 
ța 8+1 și du- 
rezultate, cano- 

feminin s-a cla- 
secund in ierar-

de sportivele noastre 
blu. In urma acestor 
tajul nostru academic 
sat din nou pe locul 
lua mondială, după U'.R.S.S. In plus,
ne-a reamintit medalia olimpică, de 
bronz cucerită de Leon. Rptman pe la
cul Albano, ca și locul 4 ocupat de 
oanoiștii Dumitru și Lipalit. El a ui
tai însă să vorbească și despre valoa
rea încă scăzută a canotajului aca
demic masculin. l-o reamintim noi, cu 
această. ocazie...

— Ce ne -mai poți spune despre 
scrimeri, în afară de faptul că Ma
ria Vicol a cucerit medalia de bronz 
a probei de floretă fete la I. O. ?“ 
La această întrebare, cronicarul de 
scrimă ne-a răspuns: „Nu uitați să 
menționați că Adalberth Gurath s-a 
clasat pe primul loc la Criteriul Mon
dial al Tineretului de la Leningrad, 
în proba de spadă și că Olga Șzabo 
a fost a 5-a la Roma". Și poate că 
ar fi vrut să ne reamintească și des
pre unele Victorii ale echipei feminine
în ‘yddFiD dar RIȘ.lLWeșul Nr. 3747

Europei"... Spetind și noi, alături de 
el, rezultate mai bune in anul viitor 
ca urmare a măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea fotbalului nostru, am 
plecat in căutarea altor colegi de re
dacție.

Telefonul a sunat insă din nou !
— Aici secretarul de redacție. Re

trospectiva... retrospectiva... întirziem 
ziarul...

— Gata, gata... Mai avem de vor
bit despre baschet, haltere, tenis, spor
turi de iarnă...

— Nu mai e timp! Și, din dft 
știu eu, despre acestea nici n-ați avea 
prea multe de spus. Poate în cronica 
sportivă a anului viitor...

— Atunci, sîntem gala. Nu mal 
avem declt să iscălim...

RADU URZIGEANU
ROMEO V1LARA
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v-ar face plăcere să vă întîlniți 
cu cîțiva dintre marii sportivi ai 

1960. Le-ați admirat doar victoriile 
și performanțele. Dar este cu putință oare să străbați într-o singură 
zi atîta cale, să poposești în diferite orașe, să cauți pe sportivul 
preferat și să schimbi 

Tocmai de aceea, 
invitat la noi și le-am 
la trei întrebări :

1. CE V-A ADUS 
SONALA ?

2. CE AȘTEPTAȚI

Ne-am gindit, dragi cititori, că 
în această ultimă zi a .anului 
lumii, .pe care i-ați urmărit în

cu el câteva cuvinte ?
prin intermediul Tieliipsitului telefon, i-am 

solicitat, în numele dumneavoastră, răspunsul

ANUL 1960 IN SPORT ȘI IN VIAȚA PER-

L

DE LA NOUL AN 1961?
3. CE ATI DORI SĂ TRANSMITEȚI IN NOAPTEA DE REVE

LION SPORTIVILOR ROMÎNI?
Și acum... răspunsurile:

★

an

IURII VLASOV
(U. R. S. S.)

1. Pentru mine, 1960 a fost un
In care sportul și interesele personale 
s-au împletit în mod armonios. Am 
subordonat totul unui singur scop, 
victoriei la Roma. Sînt fericit că am 
obținut-o. Dar nu mai nuțină bucu
rie mi-a adus succesul la examenul 
de absolvire a Academiei Militare 
Aeronautice.

2. Antrenamente, antrenamente, an
trenamente. Sper că voi reuși să 
adaug „ceva" performantei mele cele 
mai bune. Nu spun nici o cifră pen
tru simplul motiv că pronosticurile 
sînt o treabă grea. Chiar cînd este 
vorba de tine. Intenționez să con
tinui perfecționarea cunoștințelor de 
limba franceză, engleză și germană. 
Mi -au fost foarte utile.

3. Sînt bucuros
cald salut și multe felicitări colegi
lor mei de sport, halterofililor romîni 
și nersonal, prietenului meu și cole
gului de categorie, „greului" Silviu 
Cazan

(a XH-a) m-au 
inima pentru suc-

anul
să termin 
urmez Facultatea de

1961 doresc în 
cu succes

să transmit un

INGRID KRĂMMER
(R. D. Germană)

1. Cînd am terminat clasa a Xl-a, 
colegele de liceu din Drezda mi-au 
urat succes în întrecerile de la Roma. 
Le-am mulțumit și le-am promis să 
arăt la marea Olimpiadă, din capi
tala Italiei, tot ce știu. M-am ținut 
de cuvînt. Am concurat cu succes și 
am cîștigat două medalii de aur, la 
săritura de 
turn Mi s-a

ușor chiar decît un examen de... 
liceu. Bucuria a fost de nedescris. 
Am adus patriei mele dragi, Repu
blica Democrată Germană, două me
dalii de aur. In toamna acestui an. 
colegele de clasă 
felicitat din toată 
cesul obținut.

2. Pentru 
primul rînd 
liceul și să
chimie. Pe plan sportiv aș vrea să 
particip la cît mai multe concursuri 
pentru a-mi menține forma, să exer
sez mișcări și figuri noi. Am multe 
invitații la diferite concursuri inter
naționale în Argentina, Olanda. Sue
dia, Norvegia, Anglia. Nu știu Ia 
care voi participa. Totul e în funcție 
de timpul liber pe care-1 am. hitîi, 
Școala și apoi, sportul... In orice caz, 
acolo unde voi pleca voi depune toate 
eforturile ca să cîștig.

3. 1961 să aducă sportivilor romîni 
multe succese, în special înotători
lor, care ar trebui să aibă perfor
manțe la fel de bune ca și poloiștii 
de exemplu... Săritorilor de pe tram
bulină le 
marea pe 
am fost 
am legat 
romîni. I-;

pe trambulină și din 
părut foarte ușor. Mai

doresc, de asemenea, afir- 
: tărîm international. Cînd 
ultima oară la București 
multe prietenii cu sportivii 

am apreciat pentru puterea 
de luptă de care au dat dovadă, 
pentru ospitalitatea și prietenia ară
tată. Aș dori ca prin intermediul 
ziarului dv. să transmiteți multe sa
lutări tînărului și talentatului săritor 
de pe trambulină Gh. Baican, precum 
și sportivilor fruntași romîni cu care 
sper să mă întîlnesc în acest nou 
an, chiar în frumoasa dumneavoastră 
capitală.

BERNARD MOMMEJAT
(Franța)

1- In 
rugbiul 
cu totul „
neîntreruptă de victorii, culminată cu 
cîștigarea Turneului celor 5 națiuni și

anul care se încheie acum, 
francez a trăit un eveniment 
ieșit din comun. După o suită 

î cu 

călătoria încununată de succes în Africa 
-------a a pierdut în 

neașteptat de bunilor
de Sud, naționala noastră 
fața dinilor și 
rugbiști roi,tini! Acel 5—11 înregistrat
la București — 
acum — ne-a 
rugbiului din 
sportul cu balonul 

o popularitate 
aceleia pe care o t “ _
sau în țările anglo-saxone. 
ce mai multe echipe, 
un joc modern — „„
desigur premisele succesului obținut 
fața noastră de romîni..

2. Prin prisma celor de mai sus, 
devine clar că una din cele mai arză
toare dorinți ale mele și ale colegilor 
mei din echipa Franței este să ne 
luăm revanșa în fața XV-lui romîn. 
Și tot pentru motivele arătate, cred că 
realizarea acestei dorinți nu va fi ușoară. 
Dovada cea mai bună că rugbiul romî- 
nesc deține un loc fruntaș în arena 
internațională este că noi ne-am propus 
pentru 1961 să întîlnim cele mai bune 
națiuni în rutzbi, incluzînd 
mul nostru competițional 
Africa de Sud, Australia, Noua 
și Romînia.

3. Și o urare foștilor și
noștri adversari pe terenul de 
contribuie alături de noi ca 
noastră din toamna lui 1961 să fie 
meci .........................

cucerit

care ne obsedează și 
adus revelația valorii 

această țară, în care 
oval pare a fi 

asemănătoare 
are în sudul Franței 

■■—.. Din ce în 
orientarea către 

iată care au fost 
în

cu adevărat

GYULA

mare !

in progra- 
me-iuri cu

i Zeelandă

viitorilor 
joc : să 

întVnirea 
un

(R. P.
I960

TtjRtjK
Ungară)

Visul meu s-a realizat. Anul
adus o nespusă bucurie. Am în- 

,în finala turneului olimpic de box 
„ _ ,------- - De fapt, țncă de

vins î
la categoria muscă.

anul trecut doream să am o compor
tare bună la J. O. De aceea, după ce 
am cîștigat titlul de campion al R. P„ 
Ungare și m-am clasat pe locul se
cund la .europenele" de la Lucerna, 
m-am antrenat și m-am pregătit mai se
rios. Am trecut cu bine acest examen 
dificil, care, sper, că nu va fi ultimul: 
am doar 22 de ani...

2. Dorința mea in 1961 ? Să devin 
campion european și... încă 
vrea să-mi iau revanșa față 
Nicolae care m-a învins in

ceva. Aș 
de Puiu 
1959 la 

Budapesta. Aș dori, de asemenea, să
obțin cît mai multe succese în munca 
profesională la fabrica „Granit11 din 
Budapesta, unde lucrez.

3. Pe sportivii romîni îi cunosc bine 
și-i apreciez pentru înaltele lor cali
tăți : spirit de luptă, entuziasm, serio
zitate. La Lucerna am stat în același 
hotel cu boxerii romîni. I-am admirat 
pe Puiu, Mihalic și în special pe Do- 
brescu. Am auzit că Dobrescu va aban
dona boxul 
este așa, îi 
activitatea 
cu aceeași 
dovadă ca 
deveni un antrenor bun. Tinerilor boxeri 
le doresc să-i urmeze 
acest fel ei vor merge pe

Sini convins că în 
romîni vor obține noi 
fi în primul rînd meritul și mîndria 
lor. Dar, aceste victorii vor oferi bucurii 
și satisfacții tuturor prietenilor sporti
vilor romîni. Și aceștia sînt multi...

și va deveni antrenor. Dacă 
doresc din toată inima ca în 
de antrenor să muncească 
perseverentă de care a dai 
boxer. Cu siguranță că va

exemplul. în 
un drum bun. 
1961 sportivii 

succese. Va

ELZBIETA KRZESINSKA
(R. P. Polonă)

că 
de 
să 

olimpică, cuce- 
în 1956.

_ I „a căzut'
un îndelungat...

1. Le prima vedere s-,ar părea 
nu am motive să fiu mulțumită 
anul sportiv 1960. Nu am reușit 
păstrez supremația 
rîtă la Melbourne în 1956. iar 
recordul meu mondial „a căzut" și 
el după un îndelungat... asediu. 
In plus, în luna mai am suferit un 
greu clacaj care era să pună capăt 
activității mele de pe stadion. 
totuși nu este așa. însuși faptul că 
am putut Ieși după cîteva luni pe 
pistă, să concurez la J.O. și să 
obțin o nesperată medalie de argint, 
poate fi considerat un succes. Multe 
satisfacții mi-au adus activitatea 
profesională și viața familiară. Am 
trecut
V al
Fetița 
toasă.

2. 1961 va Ii pentru mine un an 
deosebit de important. Mă voi pre
găti în primul rînd pentru examenul 
de absolvire. Dar n-am să neglijez 
nici sportul, 
vor fi mult 
1960. Mi-am propus să nu sar pînă 
în februarie. Piciorul rănit mai are 
nevoie de odihnă. Apoi, ritmul antre
namentelor și efortul se vor mări 
treptat. îmi propun să realizez în 
196t o performanță de 6.50 m. Rezul
tatul nu constituie o fantezie. Dar 
desigur că și colegele mele de probă, 
Krepkina, Claus, Bignal. Șaprunova, 
vor căuta să întreacă actualul record 
al lumii care măsoară 6,40 m. Cu 
atît mai bine. înseamnă că între
cerea noastră va fi și mai interesantă.

3. Doresc din toată inima ca anul 
1961 să 
peritate. 
fericire 
victorii. 
Balaș, cred că nu 
urez un nou record 
că — sînt sigură 
și așa...

cu succes 
Facultății 
mea crește 

Nu de mult

examenele anului 
de stomatologie, 
voinică și sănă- 

a împlinit doi ani.

Totuși antrenamentele 
mai ușoare decît în

aducă omenirii pace și fsros- 
Sportivilor rominj Ie doresc 

și sănătate, 
Bunei mele

performanțe și 
prietene. lolanda 
este nevoie să-i 
al lumii, pentru 

— 11 va realiza

LIVIO BERRUTI

pe 
me-

(Italia)
Cea mai mare satisfacție 
o poate avea un sportiv : 

olimpică de aur. în plus,
devenit recordman al lumii 
m. Multi s-au întrebat de 

mi-am încercat „norocul" și 
m. Dar e bine să se știe 
cunosc perfect

la 
ce 
pe 
că 
Inposibilitățile.

Hary, cu startul 
greu de — 
apoi

prins' 
participarea 
fi periclitat 
mă simțeam

1. 
care 
dalia 
am 
200 
nu 
100 
îmi
primul rînd Armip 
lui fulgerător, era 
pe 100 metri, și 
la această probă mi-ar
șansele pe 200 m unde 
mai în largul meu.

2. „Niiovo primato mondiale” (nou 
record mondial) pe 200 m. Expe
riența cu totul reușită a luj Kaul-

mann parcă-mi dă ghes să alerg și 
eu un 400 metri. Apoi voi mai 
vedea... Voi acorda multă atenție 
cursurilor universitare.

3. Cu prilejul noului 
salutul meu sportivilor 
primul rînd atleților pe 
nosc mai bine, 
curajosului
Manoliu și tuturor 
avut prilejul să 
Moscova, Varșovia 
fi bucuros să pot
diționalele campionate 
ale

cîe V. A. NOVOSKOLTEV 
redactor șef al ziarului 

„Sovetski sport"

an transmit 
romîni și în 
care-i cu- 

Invincibilei Iolanda,
Vamoș, puternicei 

celor cu care 
mă întîlnesc 
și la Roma.

lua parte la tra- 
intemaționale

Rominic-i.

Lia 
am 
la 

Aș

MIHAIL TAL
(U. R. S. S.)

1. Pentru mine anul care se apro
pie de sfîrșit a fost remarcabil din 
toate punctele de vedere. In mai 
mi-am văzut împlinit un vis minunat I 
Am reușit să cuceresc titlul de cam
pion al lumii la șah. Cinci luni 
tîrziu am primit cel mai frumos 
pe care și-l poate dor; cineva, 
lume a venit un nou cetățean

mai 
dar 
Pe 
cu

numele de Tal Gheorghii Mihailovici. 
Ați ghicit că este vorba de fiul meu. 
In felul acesta 1960 mi-a adus 
numai fericire.

2. Anul care vine se anunță bogat 
în mari competiții șahiste. In frun
tea lor se situează desigur meciul 
meu revanșă cu Mihail Botvinik. 
Este prea devreme să vorbim despre 
rezultat. Voi depune desigur toate 
eforturile ca sa-mț păstrez titlul. 
Dar, avînd un adversar ca marele 
maestru Botvinik, aceasta nu va fi 
de loc .ușor. Aceasta așteaptă de la 
1961 sportivul Mihail Tal. In cali
tate de redactor al revistei „Sahs" 
sînt dornic să văd publicația 
noastră apărînd în condiții tot mai 
bune, cu un conținut ____  ___
bogat. Aș fi de asemenea bucuros 
să public în paginile ei cît mai 
multe vești despre succesele jucăto- 

în sfirșit, în calitate 
de „cap al familiei", 

primele cuvinte 
Gheorghii. Iată 
se anunță plin

mer.eu mai

rilor romîni. 
de tată și 
aștept primii pași și 
ale micuțului meu 
dar că și anul 1961 
de bucurii.

3. Urarea de Anul ___ ___
țională. Au transmis-o fără îndoială 

de sport cărora li sa 
să răspundă anchetei

Nou este tradi-
și alți colegi
făcut cinstea ... __  __
întreprinse de ziarul dv. Voi fi deci 
scurt: Doresc , ' '_ .. ___ 1 ._
multă sănătate, fericire, succese 
muncă și cit mai multe 
pașnica tablă a bătăliilor 
șahiste.

prietenilor mei romîni 
în 

victorii ne 
noastre

Ridicind cupele pline, înlimpinăm 
noul an 1961. „

Nc-am obișnui! în asemenea oca
zii să aruncăm un gînd și o pri
vire înapoi, șpre zilele care au 
rămas în urmă. Amitifindu-mi mo
mentele cele mai emoționante ale 
anului care se apropie de sfirșit, 
mă întorc în capitala Italiei, în 
penultima zi a Jocurilor Olimpice 
de vară. Mai exact, în noaptea 

, cînd pe podiumul instalat în „Pa- 
lazzptto dello Sport" uriașul nostru 
Iurii Vlasov a ridicat cea mai grea 
halteră din cile cunoaște străvechea 
istorie a acestui sport. Cîntarul a- 
rătase 202,5 kg 1

Vlasov a ridicat nu numai co
losul de oțel. El a înălțat, totodată, 
pe o treaptă nouă acest sport mi
nunat, al forței si al curajului.

Medalia lui Iurii a căzut ultima 
în „pușculița"' olimpică a echipei 
sovietice. Fără să micșoreze cu m- 

) mic meritele celorlalți campioni și 
recordmani, care și-au adus con
tribuția la succesul general al echi
pei noastre, trebuie să constat to
tuși că ea a fost cea mai... grea 
dintre toate. Și la propriu și la 
figurat...

In general, anul olimpic 1960 a 
fost foarte generos pentru sportivii 
sovietici.

j pictat un 
încă din 
.Vale a 
nia. Și, 
disctdabil 
Evghenii Grișin a strălucit în în
trecerile „Olimpiadei albe". El a 
reușit cea mai mare viteză ară
tată de vreun om în alergarea pe 
gheață...

Dar, gîndind la succesele anului 
1960 nu ne stă în obicei să ne 
culcăm pe lauri. De multă vreme 
facem reproșuri înotătorilor noștri. 
Anul olimpic n-a adus vreo îm
bunătățire în această disciplină 
codașă. Mai sînt și alte sporturi 
sau probe în care rezultatele nu 
ne pot mulțumi. Iată atîtea puncte 
de reper în vederea îmbunătățirii 
continue a activității..

Anul 1961 este primul pas pe 
drumul care duce spre Tokio. 
Vreau să cred că el va fi pentru 
sportul sovietic anul unor noi rea
lizări și succese, anul unor noi tn- 
tîhîiri amicale cu prietenii de peș. 
hotare.

Mă folosesc de acest prilej 
să transmit prin intermediul zia
rului 
mele 
turor 
tivă"

„Aurul" Romei a cotn- 
bilanț strălucitor, încenuf 
iarnă. In îndepă. 

indience'.or" din Calx, 
dacă Vlasov a fost ir.

eroul sportiv al Romei,

„Sportul popular" urările 
cele mai bune în noul an tu- 
„colegilor de pasiune spor- 

din Romlnia populară.
MOSCOVA, decembrie 1960

AU 
BUNI

Știri externe
FOST DESEMNAȚI CEI MĂI

10 SPORTIVI' SOVIETICI
ĂI ANULUI 1960

După 
spor- 
anul

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
cum s-a mai anunțat, ziariștii 
tivi din U.R.S.S. au desemnat 
acesta ca cel mai bun sportiv sovie
tic pe recordmanul mondial de hal
tere Iurii Vlasov, urmat de Boris Șa- 
hlin (gimnastică) și Piotr Bolotnikov 
(atletism). In continuare clasamentul 
se prezintă astfel: 4. V. Kapitonov 
(ciclism); 5. Evghenii Grișin (pati
naj); 6. Robert Șavlăkadze (atletism): 
7. Larisa Latînina (gimnastică); 8. 
Mihail Tal (șah) 9. Valerii Brumei 
(atletism) ; 10. Tamara Press (atle
tism).

Din lotul B fac parte, printre alții, 
Farago (portar), Kovacs (fundaș), 
Galambos (mijlocaș), Kekesi, Pataki, 
(înaintași).

PE SCURT

9 Pe patinoarul central din Stockholm' 
au început întrecerile tradiționalei com
petiții de hochei pe gheață dotată cu 
„Cupa Ahearn’’. In primul meci echipa 
Aripile Sovietelor (Moscova) a învins cu 
scorul de 3—2 (1—0 ; 0—2 ; 2—0) e- 
chipa Ruda Wvcz/da Praga.

FOTBALIȘTII MAGHIARI
AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PEN

TRU NOUL SEZON

• In prezent se afli! în turneu în Sue
dia echipa cehoslovacă de hochei pe ghea
ță Slovan Bratislava. Jucând la Norrbot- 
len cu o reprezentativă locală,, hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (0—1; 2—0; 0—0).

BUDAPESTA (Agerpres,). — Fot
baliștii maghiari și-au început pregă
tirile în vederea întîlnirilor interna
ționale pe care le vor susține anul 
viitor cu echipele Olandei și R. D. 
Germane, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial. La în
ceputul lunii februarie echipa selec
ționată maghiară 
turneu în 1 
timp ce reprezentativa secundă 
susține cîteva întîlniri la Tunis, 
vederea turneului din Republica Ara
bă Unită selecționerul federal Lajos 
Baroti a alcătuit următorul lot de . ju
cători : Grosics, Szentmihalyi, Torok 
(portari), Ma’trai, Sipos, Sarosi, Raj- 
na, Mezolyî, Sovari (fundași), Soly- 
mosi, Kotasz, Palotai, Borsanyi, Bund- 
zsak (mijlocași), Sandor, Albert, Ti- 
chy, Fenyvesi, Kutasi, Vasas, Machos, 
.Monostori, Taliga, Bbdor (atacanți).

• Echipele selecționate de volei ale 
orașului Moscova și-au încheiat turneul 
în Japonia întîlnind miercuri la Tokio 
reprezentativele acestei litri. In ambele 
întîlniri victoria a revenit echipelor so
vietice la același scor : 3—2.

.Echipele de volei ale Japoniei vor În
toarce vizita sportivilor sovietici in
cursul anului 1961

ighiară va pleca într-un 
Republica Arabă Unită, în 

""va 
In

© La sfirșit ui acestei luni va începe la 
Hastings tradiționalul turneu interna
tional de șali, la care vor participa unii 
dintre cei mai buni jucători europeni. 
La această ediție ti turneului Federația 
de șah a U.R.S.S. a desemnat să parti
cipe 
Igor

pe marele maestru international 
Bondarcvfeki (Leningrad!.

• In continuarea turneului pe carc-1 
întreprinde în R. P. Polonă, echipa ce
hoslovacă de volei Dinamo Praga a ju- 
cat la Szczecin cu echipa locală Pogon. 
Victoria a revenit echipei cehoslovace 
cu scorul de 3—1.



producție pe 1960, lucrînd
Tot mai multe întreprinderi din 

nul de 
lui 1961.

CLENCIU

UASClIETHAEISTuT.

FOTBALISTUL

5* l-am prevenit cu are un concurent serios... băl rine?1961 : — Ce-ai pățit,
1960 : — Asta e unul care „a> tras de timp“ tot mereiu..

GRAD
țară și-au îndeplinit pla- 

pe acum în contul anu-

1960 : — Ai grijă) Trebuie să realizezi un timp și mai scurt decît al meu.

V. VASILILI

Moș Gorilă : să alerg... 110 m garduri!!!

N. ARION
♦++

D. PETRICĂ

SPORTIVI TRAVESTIȚI IN MOȘ GERILĂ
OFERĂ CADOURI

S. NOVAC

FLORET1STUE

RUGBISTUL

POPICARUL

Vănsătoru- 
de venin

N. CLAUD1U

Scorpiona- Zodia Capricor tu-
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m eni lor 
ca două 
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interes
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Voleibalistului Ștefan Roman 

Cind ai văzut că gazda-i prea 
înceată, 

Tu de pe scaun te-ai sculat deo
dată 

Și, îndatoritor, te-ai oferit:
— Dacă doriți, v-ajut eu... LA

SERVIȚI 
Parașutistuluj Ștefan Badioc 

Tu în tramvai la Cotroceni 
Strigai la toți cu hotărîre:
— Nu mă împingeți, cetățeni, 
Că mă pricep... LA COBORI RE!

Scrimerului Tănase Mureșan 

Către plăcintele-nfoiate 
Nici mina barem n-a întins. 
Motivul ? Au răvașe toate 
Și știe că va fi... ATINS.

Lui Ludovic Zanoni 
La masă, cu o față gravă 
11 întreabă brusc o persoană:
— Ce spui de somnul de pe

tavă ?
E bun, păcat că este... pană ! 

La fabrica de confecții ,,1 
Mai*  din R. Sărat, numărul 
sportivilor este prea mic față 

de efectivul salariaților. 
Cum de nu-ntreprind nimic ? 
li întreb dojenitor.
Doar un număr așa mic 
Nu e pe... măsura lor.

Unei asociații sportive unde 
s-au înregistrat multe cazuri 

de indisciplină.
Din toafe-acesiea, orișicine, 
Un lucru poate să rețină.

Anul Nou : — Nu, nu le pri
mesc și pe astea! Ia-le cu dum
neata.

Desen de S. NOVAC

DICȚIONAR FOTBALISTIC
Arbitru : Paratrăznet pentru 

descărcări de... nervi.
Cap: Clnd nu e în joc, e 

vai de picioare.
Elan : E bun, dar cu tehnică.
Fault: Joc „bărbătesc".
Ghinion : Așa se spune cînd 

•corul trece de 3—0.
Henț: Mina cu cinci degete.
Luminare : Șut cosmic.
Noroc : Talentul adversarului.
Penaiti: .Mană cerească".
Rotulă; Ține uneori loc de 

minge.
Vînt : Centru înaintaș cu 

mare viteză
SADI RUDEANU

EMISIUNE MUZICALA
Cu ocazia încheierii turului campionatului categoriei A de 

fotbal, transmitem o emisiune muzicală. Spicuiri din program :
• Eu pentru voi ridic paharul ! — interpretează antrenorul 

Onisie în cinstea „băieților" săi de la C.C.A.
® De-aș muri de dor de... gol! — execută cvintetul „ofensiv" 

al echipei Rapid București
• Lung e drumul Clujului — cîntec trist, executat fără elan 

de formația echipei Știința Cluj
o Să nu aștepți lucruri mari de la mine... melodie lirică, 

solo voce : Ciosescu — Farul Constanța
® Bun e vinul ghiurghiuliu! — cîntec vesel. La... baterie: 

execută Soare — Progresul București
• De mi-ar spune poarta ta... cum să nimeresc în ea 1 — 

— execută Cacoveanu — C.C.A.
• De ți-am greșit îți cer iertare — romanță veche; solo 

cobză — Al. Vasile — Dinamo București
V. R.

La voi sînt multe discipline 
Dar nici un fel de disciplină.

Unui șahist

El atacă dezlănțuit, 
Dar în final a eșuat. 
Fiind, probabil, obosit,
S-a pomenit intrînd în... pai. 

Arbitrilor de fotbal :

De Anul Nou vă adresez 
Urarea ce vi se cuvine:
La viitoarele-ntîlniri
Să fluierați puțin, dar... bine I 

Unui pronosportist
Gîndind că vine ’61, 
El face pronosticuri noi:
La răvaș ar pune 1, 
La plăcintă însă... 2!

Epitaf

Aici zace la subsol 
Suporterul Stan Ilie,
Ge-a murit de bucurie 
C-a marcat Rapid un gol!

Halterofililor S. Cazan, T. 
Roman, A. Vasarhcly

A/ot vă sfătuim de bine: 
Dacă smulgeți inconstanța 
^'-aruncați comoditatea, 
Veți împinge performanța !

Trăgătorii de tir — în spe
cial cei de la armă liberă — 
au obținut rezultate bune abia 

spre sfîrșitul sezonului.

Văzînd ce-ați obținut 
Vă spun cum se cuvine:
Nu-i rău nici mai tîrziu. 
La timp... e și mai bine!

Unij antrenori de schi nu se
preocupă de tinerele cadre

Ei au o slabă comportare 
Ce foarte simplu se explică:
Pe pîrtie cum să coboare
Cînd antrenorii nu-i... ridică ?

FELICITAI?!...
In meciul cu G.S.M. Ga

lați, baschetbaliștii de la 
Dinamo București n-au mar
cat decît 29 de puncte, ceea 
ce nu s-a întimplat nici 
măcar în vreun meci la fete 
din actualul campionat I

6e le putem spune altceva 
decît: „Bravo... fetelor !“

Tradițională
Știu la un U.C.F.S.
Niște activiști „urbani*  
Ei la sat — ghiciți de ce — 
Merg o dată...

La mulțî ani 1
Rapidiștii cind șutează, 
Au bocancii năzdrăvani 
Și în poartă nu marchează 
Chiar dc-ar trage...

La mulțî ani !
Schiuri într-o magazie 
Stau ca hrană la guzgani. 
De sportivi să nu mai fie 
Folosite...

La mulțî ani !
Sînt șahiști ce foarte tare 
Se gîndese, paică-s profani 
Deci, normal, la o mutare, 
Ca să șadă...

La miuiți ani !
După meciuri ducem dorul ! 
Spun niște rugbiști puștani, 
li calmează antrenorul :
— Așteptați, măi...

La mulți ani !

In finala campionatelor R.P.R. 
de tenis de masă jucătorii*  
Cohn și Teodor eseu au „ță
cănit*  timp de 14 minute 
pentru obținerea unui singur 

punct
Cînd v-a oprit, justificat 
A circulat prin sală zvonul: 
...De nu se iau măsuri îndat’ 
Facem aici... revelionul I

Echipa de lupte Dinamo Bucu
rești a cucerit pentru a 12-a 

oară campionatul R.P.R,

De doisprezece ori în șir 
Ați terminat victorioși
La anul, credem, nu e cazul 
Să deveniți... superstițioși!
JACK BEiRARIU, VICTOR TE
ODOR, C. MAZILU, I CHIVU, 
S. HOROVITZ — Iași, Ing. MI
RON GEORGESCU — Buc.

PRO VERBE
Șl ZICATOR1

• Graba nu strică treaba... 
cind alergi pe suta de metri.

e Gusturile nu se discută, 
dar nici... deciziile arbitrului.

• A nimerit orbul Brăila, 
•dar’miie unii fotbaliști... ceasul 
stadionului ?

• Prevederea este mama în
țelepciunii, iar glezniera... per
sonificarea ei.

• Nimeni nu e profet în... 
pronoexpresul lui.

• Sacul gol nu stă în pi
cioare, dar nici argumentul 
„ghinion" ca să-ți justifici. in- 
fringerea.

• Antrenorul îți dă îndru
mări, dar nu-ți bagă mingea-n 
poartă.

• După meci mulți „experți" 
s-arată.

• Mingea mică răstoarnă 
meciul mare.

. • Gol cu gol, face golave
rajul.

V. RADULESCU
Și

GH. BOZU — Reșița

Unii — ștâți — pe stadion 
Fac tapaj, sînt grosolani. 
După-aceea, ghinion, 
Trec pe tușă...

La mulți ani !
Stan din fonduri risipește
Pe șampanie, curcani. 
Și-ntr-o bună zi, firește, 
11 așteaptă...

La mulți ani î
Noi, ciocnind cu voioșie 
Un pahar cu Drăgășani, 
Azi urăm să nu mai fie 
Lipsuri de-astea...

La mulți ani !
Iar pe cititori. deschis,
Ii rugăm ; — Hai, fiți umani, 
Și la cele ce le-am scris
Voi să rîdeți...

La mulți ani...

V. D. POPA

D I L EM A...

— Cui s-o dăruiesc ?!
Desen deVGRAD

P IL U
Aho! Aho! Copii și frați! 
Stați puțin și nu minați 
Colea, roată v-adunați 
Plugușorul s-ascultați. 
Fhcem azi la fiecare 
La sfîrșit de an, urare..........
la pocniți din bici, flăcăi 1 
Trageți voinicește, măi!

Hăi! Hait 
lnc-un an din cel bogat 
Pe răboj am încrestat. 
La orașe și la sate 
Tot mai plină-i viața, frate. 
De belșug și bucurie. 
Iar la anul o să fie 
Și mai mindră țara noastră. 
Ca și floarea din fereastră 
Căci poporul muncitor 
In uzine, pe ogor. 
Cu Partidul drag în frunte. 
Merge-ntr-una înainte 
Către zări tot mai senine. 
De belșug și soare pline, 
la mai mînați, măi flăcăi, 
Avîntați în muncă, măi! 
Și pocniți din bici, băieți, 
Pocniți tare, cît puteți. 
Că mîndruțe-au împletit 
Fir vîrtos, uerăsuc't. 
Să te ție cit ■ trăiești: 
Relon, măi, . de Săvinești!

Mînați, măi!
In anul care a trecut 
Noi succese-am obținut 
Și în sport. Iarnă sau vară 
De la cap la cap de țară, 
Tot mai mulți băieți și fete. 
Sau din cei cu neaua-n plete. 
In concursuri se întrec, 
Timpul liber și-l petrec 
Făcind sport, căci sportul, fraiet 
E izvor de sănătate.
In sportul de performanță 
Noi succese de prestanță 
Precum știți, am cucerit. 
Trebuie, deci, negreșit. 
S-amintim. A doua oară 
Fetelc-au adus în țară 
Titlu înalt, cel mondial: 
Primele sînt la handbal! 
Iar rugbiștii, cum s-ar spune, 
Chiar pe cei mai buni din 

lume —' 
Pe francezi, i-au întrecut. 
(Strașnic joc au mai făcut). 
La Olimpiadă-apoi 
Fost-au fost succese noi ■ 
toii și cu Pirvulescu 
Trăgătorul Dumitrescu,

Cernea, Vicol și ceilalți 
Cîți au fost medaliați 
Sau cu rezultate bune, 
Sus al patriei renume 
L-au ținut. Deci, cinste lari 
Bravo voleiștilor 
Care-au obținut recent 
Locul trei în clasament 
(Deși-ntre noi fie spus, 
S-ar fi putut și mai sus) 
Pentru toți cîți au luptat 
Și titluri au cîștigat, 
Trageți plugul, măi flăcăi, 
Că li s-a dus vestea măi, 

Hăi! Hăi! 
Insă vezi, nu putem spune 
Că merg toate ca pe strune. 
Pe lingă sporturi fruntașe 
Mai sînt unele codașe. 
Atletismul, fraților, 
E-abonat la plugușor 
Și-ălalt an l-am criticat 
Dar tot nu s-a îndreptat. 
Bate pasul, știi, cu foc. 
Ca la sîrbă, tot... pe loc! 
La concurs republican, 
Fugă, suliță, ciocan, 
Garduri... cum spun, mai la 

toate 
Se scot niște rezultate 
De le-ntrec și juniorii 
(Uneori și... spectatorii!)

G U § O R U I
Și-auzi clubul, frățioare, 
Trîmbițînd în gura mare t 
„Anul ăsta am lucrat 
Bine. Uițe-am cîștigat 
Zece titluri. Notați: zece!" 
Vă-mbătați cu... apă rece. 
Precum spunea cineva. 
La ce-i bun așa ceva? 
Cînd pe locu-ntii clasat 
Unul e, ce-a alergat 
„Suia" într-o zi jumate ? 
Că te-ntrebi și tu, măi frate, 
Cînd îl vezi pe... campion: 
Asta-i sprint, ori maraton? 
Că la un concurs mai tare 
De-l trimeți peste hotare, 
Iese primul, clin grămadă, 
Dar nu-n frunte, ci în coadă! 
Deci alleților le spun: 
Vreți să faceți lucru bun ? 
Hai, pe gînduri nu mai stați, 
Ci vîrtos vă antrenați! 
Rezultate tot mai bune 
Se realizează-n lume, 
Nu vă lăsați pe tînjală 
Că nu e nici o scofală 
Să tot scrim fraza știută: 
„A sosit cu primii O... sută!' 
Mai minați, flăcăi și fete. 
Dar nu-așa, pe-ndelete, 
Bătrînește. Deci munciți, 
Totdeauna voi să fiți 
Printre primii, cu temei,

Iar voi cluburi, nu mai stați 
Și nu mai considerați 
Atletismul (nu spun mofturi) 
„Fiul vitreg" între sporturi! 

Mînați, măi, 
Hăi1 Hăi!

Cum spuneam, în miez de vară, 
Mulți la Roma concurară. 
Și medalii ne-au adus.
Dar... mai e ceva de spus. 
Dacă-ntrebi pe orișicine. 
Oare se putea mai bine ? 
Va răspunde: „Negreșit, 
Toți de s-ar fi pregătit 
Mai bine și mai din vreme" 
De-aia nu-i înțeleg, nene. 
Pe sportivi, ori antrenori, 
Care mai spun uneori: 
„Pentru Tokio? Las-o-ncet, 
Că e vremeee... berechet! 
Patru ani! E vreme lungă... 
Și la toți o să ajungă". 
De-aia spun la federații. 
Cluburi și asociații, 
Să nu piardă un minut. 
Toți știu ce au de făcut. 
Nici o zi, deci, irosită, 
Orice oră, folosită!
Ia mai mînați, măi flăcăi 
Dar nu-n ultimul an, măi I

Hăi! Hăi!
La șahiști fu luptă mare. 
Activi, care mai de care. 
Insă, vezi că nu-n atacuri 
Către centru, ori pe flancuri 
S-au luptat, dar nu-n premize 
Și-a fost ploaie de... remize! 
Unul httru, bun de glume, 
Zicea că șahiștii — anume 
Remizează, măi bădie, 
Să facă... economie 
(Tocmai lor să nu le pese?) 
Și de tablă și de piese, 
Care costă, zic ei, bani. 
Și-astfel, vreo mie de ant 
Poți să tot joci, remizînd. 
Și nu strici măcar un rînd 
De figuri, de cronometre... 
Păi dacă-i așa, băiete. 
Că treci prin campionat 
Fără ca să fi mutat 
Nici-o piesă, zău îți spun. 
Asta nu e lucru bun.
Că remiza-i, bună doar 
Pentru... pentru ospătar! 
Mînați, măi, pe pătrățele. 
Ture, cai și toate cele 
Că de jucau toți așa. 
Șahul nu se dezvolta.
Nu se scriau cărți întregi. 
Cu partide (mă-nțelegi), 
Una răminea, taman 
Cea a... șahului persan! 
Mînați, măi, flăcăi voinici, 
Insă nu ca Radovici, 
Cel cu 15 „jumătăți". 
Căci precum o știți cu toți, 
Nu-s în șah pe nicăieri 
Campioni... remizieri I 
Mînați, măi, minați mai tare, 
Că văzut-ați fiecare
Că Gheorghiu — „mic pion" 
Cum îi spuneați, campion 
Anul ăsta a ieșit,
Și pe toți v-a depășit

Hăi! Hăi!
Eram sigur, fraților,
Că spuneți: „Ce plugușor 
Este ăsta, dacă n-are 
Fotbal? „Știe fiecare 
C-ăsta-i sportul preferat 
Din văleat pînă-n văleat. 
Drept e, trebui să vă spun.

Că din toamnă plnă-acu.-^, 
E ceva, ceva mai bine 
Și la fotbal. Se cuvine 
S-atătăm aci, pe loc: 
Interesul pentru joc 
Mai de calitate, crește. 
Și tot mai mult se vădește 
Că muncește fiecare 
Pentru noua-orientare 
Căti’e fotbal tehnic, bun, 
In viteză, cum vă spun. 
Dar mai sînt și antrenori, 
Secții, cluburi, jucători, 
Ce cată cu luminarea 
Meci nul cînd fac deplasare^ 
Și apoi iși spun: Ei lasă, 
O să cîștigăm „acasă" I 
Pregătirea, fraților. 
Ei și-o fac în felul lor, 
Au ei o „orientare" : 
,;Trage-i, taică, la... picioare® 
Nu te lăsa păgubaș, 
De-l vezi pe înaintaș 
Că se-apropie, pe dat 
Arde-l cu... „beton armai !"■ 
De ești la el în careu, 
Fă așa cum îți spun eu, 
Tăvălește-te pe jos. 
Zi că te-au lovit vîrtos.
,.11 metri" (îți știi rolul) 
Și-uite-așa se marcă golul 
Alții, gazde, s-au gîndit 
Cum să facă, negreșit 
Să cîștige ? Și să vezi, 
Mai că nu-ți vine să crezilt 
Le vin oaspeții, de seară, 
Mai întîi îi lasă-n gară 
Vreo trei-pairu ceasuri bune 
Și apoi, mieros, le spune:
— Uite, frate-ați și venit?
— Vai, nimic n-am pregătit. 
N -am știut, tiii, ce păcat l 
Că nimic n-am aranjat... 
Și-i cazează (nu-ntr-o doară) 
Lingă „grădina de vară" 
Unde sîmbătă-i „bal mare" 
Și-unde (știe fiecare.
Că doar festa nu e nouă) 
Cîntă „două muzici două..."*  
Mai spre ziuă, tui cumva : 
S-ațipească cineva, 
Aduc două camioane 
Să repare la... claxoane 
Și-asia, fir-ar să le fie, 
Zic că-i... tactică, bădie!
Cu astfel de „tactici", spunt 
Trebuie terminat de-acum. 
Și in anul care vine, 
Treaba ca să meargă bine. 
De la mic și pîn-la mare. 
La A, B, sau regionale. 
Să muncim întins, cu spor. 
Că publicul spectator 
Vrea meciuri de calitate 
Și-asta, pe bună dreptate. 
Lăsați trebile mărunte, 
Lupta pentru... două puncte*

Două puncte dobîndesc 
Doar cei ce se pregătesc. 
Credeți, că-ne-am săturat 
Să tot scrim •_ „Am învățat 
Din infringed." Dă-o cioriil 
Să-nvățăm și din victorii! 
Mînați, deci, cu spor, flăcăii ț 
Și trageți pe poartă, măi! M

Hăi! Hăifr | 
Mai sînt unele ...idei 
învechite, dragii mei.
Pe la cine ? Vreți să-i Știți 3 ;
Și pe la box înfîlniți 
Flăcăi chipeși și voinici^ 
Că ridică „maja" zici. 
Și dacă-i privești atent 
Ce fel de echipament 
Poartă-n ring, să observați 
C-au chiloții necălcați t 
S-or fi șifonat credeți ? 
Ei, nu! Astfel de băieți 
Cred că toată forța lor 
Nu-n tăria mușchilor 
Stă, nu-n pumni, precum știați} 
Ci-n... chiloții șifonați! 
Dați cu fierul, măi flăcăi. 
Și călca(i-i bine, măi. 
De credeți așa ceva. 
Zic: De ce nu v-am vedea 
Cu cămășile boțite, 
Hainele mototolite, 
Ziua în nămiaza mare, 
Cînd vă duceți la plimbare® 
Dați cu fieru-ncins. flăcăi 
Peste superstiții, măi I

Hăi! Hăil
De urat am mai ura. 
C-ar mai fi cîte ceva 
Să vă spunem. Da-i tîrziu 
Și ne-așteaptă, ghiurghiuliu. 
Un pahar de vin, cleștar 
„Olimpic" de la Cotnar 
Să-nchinăm cu bucurie 
Ca și-n anul ce-o să vie 
Pacea-n lume să domnească 
Țara dragă să-nflorească, 
Trageți plugul, băietani, 
Noroc bun și LA MULȚI ANH
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